
!أة

أ!صءن!ه!!،هـ

-تأليف-
.الأ!الىأس

الاؤرزصيةءننقلى

تماال!إلمح!!ما!ا

وسب!

!ال!أصل!!مافغوفعر

ريروتفياثرعجةالأولناروق!ييةفيالاستاذ

الفف!أبمأ!إلإ1مم!!أق!إلمجملم!ك!لا
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أوسكلصم!!علمح!أا

الاؤلا-ابصابا

ث!إواث!ث!اف.

لىا!صكأال!ر!لل!ب!

(،-مخفرظةالحقوقجميىح)-ه

7.901-افهـىتث-ارع-بيروت
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لولصاسهـاص.

36!ا\سخةالم!دصةالأماكم.،الىبزلاكأته3تالرمربا)ولرزلهف
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إح:يراثاخت.ش،اطزأغ!ر-م

حصاصص

فممالمحو!اط!ب
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ئجتار.نتناولتهة؟ةرتهاوءلى،1)ةر!ينكتالم،زطورتلقد

العاأهـذافيبهةام01وتها)-صهفيوالب!:وسفمضليهالله!لىحد

اهيةاداالادياناعبر.نلديئرتأصي!،اءإدمن

ن.النةصنفلا!وا،الملأيةالعقليةبتطورتماور!لفدجلا

يلخبمو-لمطان،ا)بيماثةوتأثير،الورائاتوقيرد،الت!قاليداتدلأل

ر)ثوالذ،بالحريةزكلحااىصالههذ)قاضافيا!بحناطة!ماصقا!ا

الاساذ،قالكبيرالم!ثس4ءاقيواعبارباثةنئلقف،محإلن!حا

وسلمعليهاللة!لىحمدضيرةءن،بروا!انأ

وفد،الصدقنحريفيجدبد.طرازء*نسيرةاغاويبلا

الفويبفيالتةبنو،الاساوبلجم!فيوا)ةبط،قعبالواالتقيد

.إلجافالعلبالاسلإبءنوالنضائي،والمؤ

،ةحبالواالنقبدو،ا)!دق:،الح!!قات4صدةالفلمؤوا

:بقولاذ

النيعررةورو،يينللاهلاقدمهـ-ذامؤفيكتبتولة!"

الفرنسيين.نأ!ثيرفاناطةيةبالتاربخيفيءثوبهاهي؟4اطقية

."الالهيةتلذا!دةصورةو5محيدآانب:ون

الهجتالعديءنالام!بىتناهاانبمدفيولتحاانني؟"

بالحقائقالنقيدخجذابةةاتنةهذاكتابيقراءةاجعلليم

.،العاليةالتاريخبة
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!مثخصيةوفتنته،الأ-لاممةاطقية"ضثقكاصبهذ)وءؤلفنا

-،!،!رافيجبارةدأ-3اطيبإ:وصهلتهليصهتهااليه.وحببتغالتي

منيرد،بتتثرىك!طصأوه!18ءخ!."الكتابر،فيهاالئظ!و

بي:الةرعالمهفير%قي؟افيس))تالمفيهـؤ)فهافىيرىصاا،ت"اكاقي

اطلهتانبمدالمسليناو-ديرنيمؤفيأرىانوي!رني"

."ينياطةيةيةالص!ورةعلىالغربيين

اصبحتوأ!ا،اطديثةالفربيةالعقلبةزطورعلىيدلك.والذي

البهم!ب!:بهما)ءلىإماهباينيء،موعلىكلواطفبفةالمعرفةنؤش

كتبهمايى-وكل"بأن،فكر)نثجعهقبالاشامثالهوا،بروا"جان!

وءزمبقوة،والتقاليد،والوراثة،البإئةسلطانا)!تببرن.تحت

قحوالواالمهرؤ"تزفىاصبرت14)*ربب4الهقلإانولول!.وسشاغبما

نا،:ويا)قيأ!لببةاوبالى0.ب!ن.قاللمالضيء.علىكلانتأر!بي

:.تاشيخمافيمجبدآآسفبريخرنج

نعبير.حدءلىبربربةالنصفالاورؤبيةالفبالقخرجتيونم"

باطلأب!اورجتنتهيتهافاالهلميارةاطضاءلىلوحثيةا!انجنهاراوسثنت

ألو-طى"إله!ووببخلالاوبارواسنب!ا..حبينا0ازايم!ابالعابحة-زيابلىثرع!

..-ة:".".!

ليعرف.ألثوقباءثن!سهفيبثعتدا"رقيا.القاريو.أئأ..ئحسمت

:كتابمقلفءت"-.

ال!اء!ئابرليبرر6كص!

بأبطولةالقديروال!نبالكب!ؤالمؤأفهذاعنواصرديث

نابايجازنقولأنيرناول!ن.بتبطنتناولهاناردألوجد%

بها.وتثقف7091جمامبولادتهءأيهه.؟ايهفرئبيبن-"د!

-ت-
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اءبححتىجرائدهابكبرباتوالتحقا)!حافةاضترفوفد

)1(،ميدي-باري"جريدةفيالاستملاماتلدافىةآرن!

رئيىالبوم3(وهو)ش!واو-باري"جربدةتحريرفيسام؟

ا)ممنابهذاغيرلهبارعمؤلف:هو)3(،و!ار)بلهء!هقيرير

الاسكندربفرراد"وهضالرشيدارون55:المؤلفاتءن

.،اطرامالب!،مكةو،،البهير

في،الجبارونضاله،المجيدإه-!اله،كأوروطنيهذاوكاتبنا

مفامرآثدآذاالثائيةا)طلميةالحربهذهفيامثتركفةد.امتهسبيل

.اطهـبخ!ايةبمدالاعنهيفرجولمالمانياالىوسهكأاسرصتي

""

يجوبانوالاصتطلاعالمعرفةصب"دوفقدذلكجانبوالى

نموكفدا،المتحدةوالولايات،انكدترا:اله-المبلداناكثر

اداءفيا369عاماشترك-ق،ا)هربيةوا؟زيرة،وقىكيا

الهربي.النيبزيارةالآسرفواطجفريضة

""

الغربي،ا)قاريهعنهيتها.للا؟ايذماهلالعربيفارئناو)هل

نابرليودط!-رر،:ه31لكنابهبطيجع!رالمؤلفالذيالباءثءن

."السما.

العميقمغزاهاويدرك،التححبةهذ.-مممةالىرطحقانهمد

مااليومصتيالفربعالمفيعنهكتبةدنابول!ونانيملم!بن

"؟ولاول3-ا!ا("،لم-ا

"5)ولول!-ا)(3ولة-3

ام+الألا+تأل3دأ!)ة-،

-ج-
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الدكأنينطوولما.الضخاءاانجابد.)ت.!:أمؤلفالفالمئةطنيزلىبى

وج!قانذبم!اصاا!ؤإ?لىصالذيلرداوأن.بعدوفانه!رالئائي!

اكاري!اساشذةاصتاذمنا)فالىالكبرىلأميركيةاا!دىابخلات

:المتردةالولاياتجامماتنجتاف.في

التاريخ؟انجب"قائداعظمهومن-

.!نابوليونإ=نابوليون

اطارقة4اطرببنابو)لمىونيهبمريةنجيينالغرصرفةهذهفالاكازت

إقياد:ولريات!ثقفيدرسآام!نفدمؤلفئاؤناكانتمالعادة:

فلارالاؤداسصاآراصخصإ،و-لميءلميهاللةصلىعدصولهلر)قة!فتارنجأ01؟

.-ا

في،اطر!!ةوالقبإدةالبلانجةفيعبقبريات:إ"جزات-إوالاشزا:ر

الامةكأريرفي،والدرلمبزءاسصيةوالادارةو.الاقتضاد!.االتثريع

لدوليايعالنشرو،اليةاماا4الأنسانبلمبادي.انم!،لدولةابب!يببىونأس.ب

اسمبطلقانالمزلفآش،المقلوتحرير،0.الض3+ففضتئ-اولبفي.:-

لأرضالأناكمما.الىئشبهفي+بممحيولفجالغرليعرنهعدئا+ل!بضزب!"!قك:.!

ويحرزيتةوقان.بشتطبعواخدامائا.ازتعرفظ.ننزفف.بننلمك"ولنلم

.العبقرياتهاتيل!فيكلا!جزالسبق

"*

الاسلامرجالالغ!-ييايط--ة!ياىيعرفانالمؤلفاعتابروقد

4ءرةيربدلمافىء.جآيعريى!االتيالث!صياتا-!اهعليهمباطلاقه

اصم:الاعظمالةاروقءلياطلاقهبئلأضذ

.ا.لإضلامبرلى:.ت،قديس.أ.

.بية"

أ479صئربران-"هلال"في...جمهإة:مالىاباكبارظبريمة.إلبئهإوفي

-رو-
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اطرفية،الترجةنتجنبان!ذههناؤنالمترجمةالمادةاما"

بدفلا.جم!ورناغيرلجهورقدكتباططرجفيدلمشراخااذ

.،جديدمنوالسبكوالافنباس.النصرفءن

علىيهيمثواانالمترجمونوستطيعاب!التيالطريقةهيلاشا

.الفربعالاهكبإربمرااليهبقربواوانالعربيالجتمع

اطقيقية،المؤلفروحعلىلشنملكتابناتجدذلكا!لءن

اص!بهالىالشرقيقارئنا،يما.ئجذأبعربيفيهيكلول!ن!كا

الذيالازرفياسلوبهالىبيالهرالقاريءاطمئنانوقىجمتهالهربي

نة-".ا)ممناببالمؤلفعرض

اوجهفيصفمة،الهلال،آفىهالذيالمذهبهذاء!هوقد

بأ!مانفسهمبمرفوااتيرر!ونالذين،المتحذلقبناول!ك

التمشتهذامثلرأواءاكلفينع!ونالاجنبيةاالفاتمجىون

سامعآلنعيقيمبجدونلا،ولكلهمالنفيثيروالتأ،ثامللاةالمة!ود

علبثم.لردباثآمكترلاو

"،

وامثالهبروالجانالاسلايالمالمشكرزقدمانالاصعنارولا

محرابالىالانسانيةإمرفةبابنمتونالذينافىررين10العلى.ن

!!امةدصاواطقالواتع

فىلراءراؤنرلىاتكلا!االبنراىسالحممص
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لوا!افمحلىا

بهاواغرادهقالمثاهدالاعمعليهتمثلصرحاحفلذ.5ارفنا

ا.لوجرد.نوايىعلىالم!يمنةالالهبةللاراد،اصتجمابئعصرلىكل

مدىعلىصداهايدويتظلخالدةالتيواغربها،المثاهدا،هقفن!ا

.عنهيدرىولابهفللافياطاطفةكالاطيافيمرماو!ضها،الاضال

الج!دابن0وصيريتهام!نتهالهاالمثعاهدلأنتلكالاذلكوما:يئأ

!ئا.ئدا.لهانجل!ردآضلإولاءياةتءقلا-،نىبة،وهذ..4ناا)5و

،كانالبراصحالارفيالم!رحءلىهذامهد"ءثلواءلواظد

إبخإبع:ياليلإأآالقرنمئتصففيالعالمالمرببلادقدمتهالذيذاك

يوتتئبائبربيئالامبراطورعلى!ايتهاكانم956سنةصينادفرفت

منتجيةوالدهلهخلفهمااليهيجمع،نطيهفيبنا)ففمقصر.فيالثافي

نإببدالمظبقامبر)طوريتهاطراف.ويخلموعتاد،واءوالوطرف

لافريقي.واالاسيريالمالمعلىص!يادته،وبسنببدلقرومافبامزقتها

انيرعدتئيانوسكاذتورئماالتيالمظصالامبراطوريةهذهان

دفعتالق،والفوضىالذاظيةالاضراباتالفناهالى!اتفضي

وجملهاصرمتها،واكتساح،اطرافهاباماقىعلى،-البرابرةالفرس

بينهم.مث!وبة.ز؟فرية

حقاعراماربعةبننطيهءرشاعتلاء.يرستفإنوسولمتكدتمرءلى

وانحازت،واصرهاا،وتفكبهتشوكتهوخصت،دولته!يت

!التدابمي.الى

ألصقالنةيم!فىلئفتة.ؤهذأالئنزيخقلىمخاف!ا:ئثيدقال!كناسة."ث
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فقفءيال،لثالظالباباجال!عهدفيهاارجاهفيملاهرضبأطزيقأ

وهـو،سشيعهالاءر.ثلهوليسشمآيفعللااليدين!كتوفت.!)نئ

..ةةفصبالأرض.ثبلبتمملكنهأن.؟يخهتفدبمنةأ!ذبمة

بخاتافطلاكأاثض!اراقواكسفت.فيلماز"ننيالبدحئمزقهاإنمننحيةهذةو:-!

ذاقىمى.ا؟ت.فهاةأاتباء3جمأالت!رؤ"،1!تظديخئيأئوبخأ..التي،ل!بنت

ال!نفىءرع!نميينبىألاو!فيءسبين-اوالثؤانثثعهظوزيين.ألآررين

وتنزلأتؤلهالقد،سين!وزقىىذاازتوها،يهياخ!م-منونخط

:إلتقدينةثادجا.تثاطرهدتةي!ووصر!ؤ!جعحتى1ئئيينالموابهه.ل.!أز

!لاةوهـؤ،رالئاةبدعاشفافيإةوذ-ة!او،مهفيرؤ!ذهنمهذةا-نج!ذطيه:.ا

..حارفا!سى!وهـذا،و5او-وردثتهبكزافىذ(ادبالئ!اطربالا.ا

:ا-لتظاح،رىاتاخرالم!كأ511صوأةءنبلغلذقي"انمنأانوصثروا

عيفيبدوأضهيبحاا.برغةلوع!مةوثثكةقوةمناؤقي.بما

لحاقد.اوعائثننجال!رالأل!د:زفرةفب،1ردحفلا!!ؤت!ا.ؤتخؤمها.ة.

.والانحلالالتذسخفيهاينفنث

ا)ءالممتالأكاءليتتئازءانوالساطانتتجاثبان.كلإبمتان!ا-،ن.

الثرقءراعنها،ابهئاهضهورفمحافهاطإرونيمد)بخقفيءضما.وكل

إ"زعة01ت!دأاذاصى،يخ!.إ-امعزرا.دبثت:ءبرابخا)فزبتمغ

.يوفبتا)"رىورراهذاب"بئ،،هـ-بت!وت!"ثام!ةلمهابفأزحلةوا

..!...!...زلزالابمابراطوتينالا!.وينلزل.بلورءبتهبمؤه

..الثطلببوسه*خياتوسالام!را+،-فيهكاعأالذي.الوقتوفي.

*افياك!لجيريز.!إفنجاذوان:نيائم!و..فإ.ريإلثالث.-و!سى.جإ.نو(لبابا

ة.:فتالأالتياكسا؟بهى.نوبةلمضسبقبما،"إلؤئبر،.ابرافكبم.جمليوشقلبويئ

روا:ممنا؟ض!م:!با.؟مرضر،!اصلاماليذ:لذ%-لإفيهارعبيرالي!م
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يلاد/مناليهميؤولانيزجونوما،وساطاننعمةمناوقى.

.ءو!ىدو.،ىدو،طوريا!ممبمارااليازتنحاةطارامنيفترواو

ءفي،تجريبآمنىفي،بلادالمربفيوقفلذياالفسبحبيإهرااإثابذلك

ثق.صدافبهلذجمألانضحكأجدبلأاالفسيحديلوااذلكفيوفف?،

باطصبفهاطرالتفر،قالعرافابىي.وا!ارؤيهتدض!مولا،روما

رمالهوعثعلى".فيهوقف،العيثىووفاهةاط!اةوب!جةوالماه

وقف،جانبءئإجم!زقينة"ا)قيالعاريةأ؟ردا.-بالهثهوخ.

يئادكارتجف،قربانهيقدبماطليلابراهيمجدهتجبلءنوقفصيث

:السلطانوذويوالا.لاكلاءصاراخملا.دمبإ"برهبوداوتليص

الممدسالتاريخءراب!قثمةاذاكانجمييإ.كاالناسفا.يلمالا"

يرب.،المحرابذلكعدرثقارروآؤثئإك،نطيبماليبن،ابىواطابد

-.")تهرببلأدتشمخان

ب!.:*-.*.-.

ظلإلي:تجتقيهافيربتأ؟بىبيغرباالتي.الضهـبيةالجبزبرةفي.

حيالهابرففالتيالخيفة)؟زبرةنهاا...ابهاعبلنببالاوق!فىتالببت

لارضاثهـب.توياوبم،لمو-و!نوبالراقيلبزناناوالفرسل!"مل!

ء....!

.:فيعاجز.ط-اشهين.وؤةوا،اجنرد!ثرهمو)،برايطثدهبموا

مها.اقتحا.ولا-يستط!هونيلةثرهار-خطسةوبالا

.بفدأيدع%ألذيلمقدوفيالأسكئدراذأهو.هآ%!!اب!ا.إ.!ليا..

بفد.الفبرفيجزيرةحيا.لييقت-نم.وانجتازهالأأولا.ؤقئ،وفتحهالأ

.تلذالجصؤنلحيارقف،والتيجانوشالهر.سةطواا!المدهـخ.نا

طزد..اتجتاحوعواءف،!الاعينتطبشلامأبىاقةافئلهاالقا)طببءية

ي!وبمةنجليلأعثامخةوءبالا،،-إلئئا.ةإوتاالا:بقن!مها!لاركأتاري.
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لما،-طكبرلاؤ.نخاذلت"،مأننوذآ.مبهوثآوفف،-متلمقن!قهالا

ؤ-وادهاث!دفيحةالىيتئمعوهـوسؤكتهوتدإعت

والفنا.اضمزقوينذر.با،المربجزيرةاقتحامفيتفعكزلاء.ة*

..!!واقتحمهاغا!رهواكاتك"انا

صمضذثااانطبحعهو،خ!هاإ:تا.جطا.!اليزب"ز!ةةفا!انجل-..!ة.-

،جبارغاشم-رمملىتفتكؤارفانجهأ:أوبطها!بمئاعتها..وجبرو!ا

ء-تممبر.عئ!يد.بكلوت!طثق

سبالاتاطريةتفتديعراس*صثديد،.ذاتامةثم.انهوالغزب.

طن.ءواتنتجع،الاباةعيثهقؤخاشفافىولعيش،وغوئ.إلاسعملال

في،!قوت.فيتالمقاملمميمايبقدا،الما.ببعيناوتر،د،البهلأ

لهمالعيقيطيببهاسيثوينتق!نظعنهميومماكنهغيشنفؤبئ

*..."..طمفامحتهشثهت!و

وانبالنجومائتلأقو.يروعهمالصافيةحماؤهمتفتنغ

وموإلمحيهم.خيامهمعلىالمثرتجبمااسعتنه!

،ن،وينزوها-واعلىبيلةةتفيرض،قبلإةعشةيهينت!ون.ئبما.

يحتكهونمركزيةحكومةلهمليصت.جا!ممناطالفزؤوفي

نهوصتمدوند-تور4ءب!والج!،الا-،عصياةلهموتنظم،اليها.

الضصفغلىالبوبمهلرئاصهابرةثض!ىالئفإ)!صراه-عرفع!بزى.لابخن.؟ا

لافالضهيفوالكفناحفئ..1)ئضالأهرئواا-صاوئنوبملممئم+ةابطأكنر

.د..0050.6:بيثمملبماوجود

بل،ب%عرالجأبها.وؤة.:ينأثروناعظنمالةبيلأيآوانذئ!ية-

امد-إةإ..-رإروااهأليآمفإلبه:كق.ءببةيرهئبماون*إقييا؟:أنذب!؟

لآوانو؟زحون!مؤأق،ءتضأحرإ-كةمقنأأزؤنأنمباللوجممؤق!
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الةوبوإ.لوحدةمنها،سئمدونث!راثعولاامةولادولة"مول!ت

.؟الجديتالميقمطالبصبأايدينثر!ملا!واحدةامةليكونوا

ويم،محفردبنفبعلهم،العبليالروحآودفاخرعداوةوارغل!.فص3

."هداو!م.صرورونوماعداء،بفرفتهمفرحون

"،

يعكفونأمناصناميت!خذونوما،منا!جارينحت!ونماآلهتهم

يعيدكان:من3وت.زلةىاقهالىتقربهمانهاويزءونحولها

افلاك.فىض!الهمبهمرتح..وآكانوالجق!روالنجرموالهالشمنى

وتمتلكنجار!ا.فيونجر!ازصكنهاارواحأ8إ.هاوفيرون،السما.

.الكوننراميى

فج.تكلحولهاوالقبا:لالمربيةالجزيرةفلبتحتلمكة

أد،؟،ظلإلها.ارؤاحفيوبححتنشقون،،عامفيكلاليهابحجونعيق

صقاع!بحتاكبراحمهاوتعالىرتقدصت،مبمنتهانجفسهمافيفجلت

ادوروانثأوا،س!نهاوكثر،القوافلبهتمرتجاريمركز

الاذيانفيذكرهاوجاه،الةكيمةال!بذكر!احتىوالمنا.زل

يخ!71؟مزهمالمالمفىبلداقدمهىمكة:التاربخيهوالروايات

بعدعرةعاتفيوتمارفا،جننهمناقهاخرج!!اانبعد،وصوا.

.الجظو؟بنأليجبلفاى،4المافىالاجماعنممهمن-رماان

..-(7تةاءرلهناما

وب!اهاجروامهاحماعيلاطيب.ولد.ابراهيماقىلمكةوفي

احماجميك،قدعي،تحتالمقدسماهزمزمتفجروفهجما،افهبيتصثيذ

على.نققد،اصحاقجدلمجملبانالبهودءلىمناقةانو؟
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المقدسلحبراو5وهذأ..أحمأعيل.-دلمجفلإوأنستنربةآليزب.

المتاللههديةالثسق.كؤهجفافعأابيفن.البنما.من.بيميلبةرنئرلي:

لئنالطاءلاالببتاركان-منركبنفىفاقأماه.،ؤاحماعنل.أبنأهبنم

لموصرا!م001):-إشدمامآولبهن51-!إو.وو.الس!لركعوهلإبم!

ءلىالسماويالكوكبذلكاستخالقلوب!مصفيبسدفةتثنيتج!ل

..!روزاامنيالبثرآ،ياقةاليلال!كجنححأ،أموذللاجااقبتعا

وء،ومم!،العربافثدةمستقروهو!اللةبيت.مكةفى!ا!مك.-:

أدكا.فيخل!هـونرفيهوءوبحدبمنكليحجونالبه،نفوبهبم

(لتجاروقصورممئازلشهدتالب!توحولة-ألارواح.وييضوضون

.-.تريثبى!طاب!نةوذوو

ال!جاريةالرئاصةلهاهمابت؟الديئيةالرئاسةلهام!بتمكةانة..

.،الثامالىهبةلذاواا:منامنلآتيةافل.ألهواوكرالت!ارةة!رثأءةتكز

القدخةالاعمبحضاراتصلأولهابلاداأبرب!رلة،فيفاطضارةاذن

المادبة0:النا-يتبنمنصك،والةرسوالرؤم.والصبنواطثةالهتذ

مثهلمةوعرض!ت،لجزيرةالطوتحتازؤلالةواقىئأئلظ..وضيةلىاؤ

لوالتوابالكريمةؤالاصحىطزوالعطورفياطر(فىالئميتةبالمعادن

3وا)هتاذإلكتانفمحدةوالزيتوا.بالممخبتحووء،الئموروالصفوغؤ

دم!صق.فيبع.كأنالذيافىب0

الرنمم!لىفكالقو(زمماةومركزقيإريةجبموريةكارتمكةان

ازدهز!إلمجارةفحاهماولكئبهاؤ.سيمارضهاؤجفافؤاد!امجلفن

الهرلت.-زيرةفي-واهأاللدةيحؤةرلمكافي..فيهاجملىوتؤفر

هاوص.وبخنأنعز(سم.،فه!شرااؤنكة.ث(.قاذانركأ.ؤثزيثىت؟.
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ضر،وثفام!اقئ!و)نتيقريشغر-و.ؤاس5!ابواء-دام3ةءشوا

\،لهموالنفوذبنبثقاللطانوكل:ءث!هاايير"ح.ا،اليمهاخ:رلم

ركبيرثهيينلهاازعيمإطلباوءبد.و!ابهل"لاتطاا)قياإمليا4اءلاا

.إوالمالاتلدئ.التوازلومستثارهااطكيمعقلياهو،قربثى

طماه!،ووصيخوناليهيتمعونكالهالاتصولهدآاةقىام

اظقعنبهتحب-دولا،إ-!تكإريئاءحارسةنحصفهلاالذيالمدك

لديهلايخيبكريمصواد4ازيغويهولادةالمطزصرفو!موبولا

نضبتصتى،الفقريخثحىلامنءحلا.رءطيو،-هةءنوبذل،4رجا

بنيهسوىةوةمنل!وبقولم،الاءواليد!هبينوثحتشوز"

.ء.الامرصزبهاذاويمتنعبمميعتزالابطالط

نة4رأىمااوجمد،عإربعدالاينلهملمالذينونالب!هـؤلاء

ء:4يدنجعانر-تطعفلمزمزميحفرهـ!!باللاح!ينظ!رتصءفآء

الينينفي)ناليومذلكمنذاذركانه،واطماعهمقبريشءدران

.،يةلذراللهفةتكونمىااصثدعلىوهوفنذر،ومنعةوووةلعزآ

.!!لوجههقربانآا-دمليقدءنولدآعثراثنياللةرزقه)من

الذريةعليهاقبلتمااصرعفا،دعا.الىهصيحةال!،ءوكانت

..ولدآعثر)ثنىيديهبين)ستوواحتى،البمونايىؤ!ادى

العيقبطيبذلث!بعدينهملم!ءالوق!الوفاه!النذر!النذر

يعبثا.ناعتيبرما،مؤمناذء،ولطا.نه،جةنلهيغمضوا.

لهة.الآبر"لوق

!بهجابعيأخذكاناطناننفولكلالقربانيقد!)ناعتزم

حوله،ؤيةدونوصونيرصثاهد.ابرلاد.كل-ا،ولالا!رى،4ؤا
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،هـبراعثهيس!طييماءف!بموذسباجدملضحىيه!فث

سواء7القلب:سكفىوحمهميرضيكيف

ب!مي!نالتملقالابنا.مهمانواجلاكبرلهةالآولكنصةوق

،لنفص+،تتتقما!ا،جبارة!!ا!الآلهة!الآلهة.ءلحهمو.اطدب

ال!تجل!!تجلاله.-نج!تذااء!فداجميعأبهمشضىلاذلكبعدلعلها

!راليدا!رالبد!

بئيوكللاءقريقزعاهوحوله.التدإح:فيضربيتتدنمفيافؤ..ب!

لديهبنيهآفىالىالهمرس!تدير7!يرردماذا!ويحه!ؤيحه....:فاثبم

ولكن،الفلامهذابموتانلا!ضىانه،االهءبدالى،وا-بهم

اقةءبديكونان7يمفيرةىمثتثمةالجبارةوالاممةنميصثغتا.

عيعآ.لعرأة"ا.ن،الالههاختارتهولماذاأتعذا.

"يعنفوزالشيوخوهؤلا.،دموعهاتئهرمكةئا.بيها..

يهدمهلكلي!تضاولهو5وها،للالههولفد؟"لثلهغلىآ.!ريروثةضينما

انيلطركو.9و،منهها!ثبمبنيملاهجذبهانولولا،لالهتهذبيخة

!!الةدا.ذاتهاللةعبدل!نش!يحيةكاهنةالى

الهميقعمرةلكلءنالابلعثسةتجاهالقداحباجراهمرتها

ةرباتأي!ونانالالهةارادتهالذينجنيهاصباقةعبدولد.على

.اطباةعنورفيالعيثقلهطابهنا.كأضى-ئ!ا

البعيقبلضتءميالسعمامرنراليالابليضاعفظل.ؤب!بهذا..

افتدى؟آفه،يريده،لاورراللة0عبد.ونذ.عبدالمطلبأضبرآواف!دي

الذببم.انهاغمل.برلك..ابراهم

منبصلل.ابراهبمالىدمصلثسبع!والدأددةيو."نجتهبدفد%
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ويملاءأفخارانتاريخ؟لاكبيرواصم،ونبليمنصلقا!اضلىلدهبا

تثزرفيعةوارومةكريمكأدابئة*ةواكبارأاعجابآالنةس

.الع!مءلىوتسمر،المرببها

الهيامثرق،الجبينوضاحقىاه،قريقفشهو،الثهعبد

الئمس،ءنالاشعةانبثاقاخوراوصآ،فيإخبنقالمر%تمصفاهصافيآ

وبجذب،وطافاجفاناهدابس!رهافييزيد،-ثداوانئ!بنا.

جميلآفاتنأ.كانالمجمدصثعرةوتموجفهوجمالانفهاتاقوالنظ

بلكان!لا!لا.والجالالةضنةهيفىوةمنيمتلكهماكلوكان

،شديدالاسبطلأقويأالجانبعزينتحدهوءليكرمنجألهئبجاالي

الية.تثيروالاصابعقىمتهوالعيونم!،فييسيرانه

ا،طلرائعةفتاةجالبهواذاز-ممأليؤديذابهوها

وت!حرهاجمالهيمتلكها،الاغراءلمبوخعنتهريه،اطثعنيةفاثلية

صبلنهاصوتجمعوجاذببوذمنخلكب!لمالهننطلف،فنننه

من":يرجمانوحاولبجمرا!االمحيطانرجت(نبفدتفبريه

،،اللةعبدافي5:يةولثمفنيلأيطرق-"؟الغتى0اي!1انت

هنماب،وتيرمدآتمد.اطديثاطراةءيةتضبانصاولوكالا

دث!يةيزوزهااناليهطلبتالمللمئهاحستاذاحتى،وهئاك

فدية.الابلءنمائةاليبمالتقدم

كانلانهالدية01هذهوراهمنغرضهـااقةأيحنجبعنهعبدول!لمن

انالاوسغهوما،المغربةالعروضهذ.!ايةيعلم،ساميأم!ذبأ

آمنة.الطهروزوجهليلقى،حيهشعلىناقصآيد!ابينمنشلل

بولدرامثاكبو،قي1)طر0اؤواعلىا)خالياليومفيفاطمةتهشصد

الطزتا"تفينأزكادوهي،الترصدب!افماال.،مقالىنزد!يالنن
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أ)!يهخم7.ياوزفةيحشفققاب!اكانوصلم،الاشبإحوزبتلع،3أإبث

اءلوءوثااليه3!تؤ،قاإطكأليقارء"ءلىيتءثادىضبلأرأنه!ين

م!خ!افي-يىاءت-كأ،اصجهازضخلرت!دلمولكن.4رجا:!لأ

هـب!الاءسز!نلموعخما،عنهوشاخت،قلب!اوجيببىس!كن

.زطاردهكائىإلتى

بينزثرقالسماءمصعكنجالاءسشأهدتلا!ا،وندءتخارت

،الهوءو،الفجرجبيناو،القركصتحةوهاجةوتضيء،يخيه

لهضة:ل)نالاثاو-5!ا،الفورذاكوغابالهالشهتلكفقد.وقد

قدالبوم،رائرالبثبهتؤذن،النهوةثوربالامسؤجهل!فيلعتطا

!يذلدالواموراكذلكمصدر!ونانا!برجانجلخأ.،ؤيمب14

مثلو،قدسربامانةآمنةالى)15واد:النوثهلمةاقهعبدحمل

بعد!اءا)-في؟مني!محدولم،الالهبةالهنابةلهانندبنهالذيدور.

ال!اميرتاد:نالذيئ،ةريشضببءن4اتراور-فيببعاسهر

منا!4ا-؟"لإتفي،يةربفيالمقامبهيستقريكدولم،لمتاجرم

الاخ!و!زةصهلفظحتى،النجاربني

زوجهوف!تصتى،صثرينسوىاقةعبدوفاةءلىيبرولم

سهرفيالاولربيعمنءشالئايخقلم!،الغيمظفا!اإمغ-ور2الما

.م.لإهصثهآب

رؤ-أءاليهوبدءو،ولبمنهفيبوصمعالمحللبعبدءدههذا

فييقهسلم،صثيبآرأسه)ثخعلالذيالوؤورالثبيني،وهبرهاثمرجمأ

يطوف،الاهـينوظذالاكصتثت!ثيهمايظعمهنمكلانجة.ند.ى

وحفونأرقيقأكأصدوهالىيضمه،وليدهاطبيبيديهوياي!عليهم

01
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يديه.بينفيثنجشونئهمنمالرتعلىساءد.عنيهوصقثرةقوثد

المتهكالىدا.ا)تي!طهالذيالوهاجبالاسراقكالمثعلر-كلعوضاة

...!!واستعارسأ!جفياباةأرفيهؤا،لمالذي

..!!والانسانيةربا)5ملا!والذعيا)طفلهذأعظيمو5آ

!ولادز"ا.خظرتبأتجهـه،1الدنيا

ليبدوافه،للارضااسماءارادتهكبيرآ)-+.آ-قيقتهفىنيان

طفل!هوومىثيبألأجنه

""*

نءانت.واانبهدماثملفياطبةبطفلىالمطلبعبدقدم

به7ر!ء!اننؤفىه31اي:فسألوه(لرالمة

.مح!د-

آخرأحمآا44طلقغلإلاجدبدلماذاصمانهالمعظيمسما4زالنهيا7عد-

الارضوتحمد.،عثليمابهافيونالسماهنحمده،حمدهو-

...!!عخلمابمافي!ون

عدوكش!-هو

قى*

وهؤلاهالجبالرؤوسفىولىفرهرالمهاذ"ءهـ51وهدمكههذه

يريدونولااليتيربدونالفبكنتقدمهماليهاجاؤاالا-باشم

لميرضوابلابراهيمبيتعلىوآفىوهاالةليس-كنيماصةشادوا،سواه

هدمةعلىالحناصرفهتدواابراهيمبيتيحجواانلاءهـبءن

.لجىوشا1جمهوو

"،المعيدذلل!صدرالمربمنواصدآلانغفبواان!مز!وا

ائهم،ذ)كضوىلثعيهالبيماتيريدونمولكني،ذلكزبروا

11
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وصودلم.زرمتاثت!ل!وم!درمنةذاأ-تحونهدمهون
يريد

نحدهرصمارالناسمنكث!يوغلىارهةطولةخفتا0 ...--و!كد

.ا)صمالءوب!،اليىنةصخجمآالكبيربفيلىممتزآالم!بمباطاث.

-الىانجتمعوءين.ااهل!غادرهـ!حت!امكةعلىيثحرفوماكا!

.!نا!لهالذيالغرثقلهواوضح،المطلبعبدوزعيطقريثىخيخ

..الجبتفىونك:لهوزالابلهاليهنردانا)يهطاب،افى

:الا-يالءتحفيتجلجلظلتالتيلدبطاابكالتطازدفهاونكنه

...!يخميهريآ.البيتاان

المطلبعبدانوخال،يك!لز!ؤلمذلكببهلابرهةيحفل..لم

الىاطجقيولاذارنجا.ه؟نتاقياالحجبجشوةان.جنةبه

-هلتهوةغثانةصطعلىصذلتاقد،نالسلطاوا)خفوذوسمة،قليمط

الآلهيةالاقداسذي،ابراهيمبيتعلىيهجمجملته،كى.إ-خيهلا

صرتاتجندهفييصرخءنا)هربانهرجلبيتادفيالى!جم؟

لهسضائههمام)يعرايلمالنيقولكن،ادفعوه،ضربوها:دسدا

بىابل،السصوفولرماحاوطمناتالياطاضرباتأتأائيبدولم

و)ءن.-ارواعتمح!ف5سرالىاروهداانكالاوكا،البيتلىايتجهنا

لجنودارسترث،البهتدم5علىأمهس،آجهارعنيدآظلبربةا

قدثهخت،ذلكصوىصيءفييفكرولم،الصرضاتفيهمويرالي

قءامواجغ!وتصدهولم،كبرياؤهوتعالت،-خود.كثرةبنذط

ثم،جانبمنكلقئءف،ادهـدالغمائمكانهاالسماهنضر!الطر

الىينظربابرهةواذا،ارريقرؤوسعلىالجهنب،قذإئفه!ترافي

....ويصهقيذقيبهافيوا،هغىةوقي.بخعضهامدةهاهوجثثفاذاج!يشه

الواذمنابرهة-ليثىيرقبونافك!يؤن،كانذلك"غ!ونوفي

2؟

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اطالق؟يناجيقاغلارأوهلان!مالبيتاكبروا،وشمافهاالجبال

فوقبمضثاالجتودابأدفناغاواصممةارباضفيورأواتركو.

المطلب:عبدقالهاكالةذكرواوقداكبروه!لا!لا.بمض

.!،بحميطربأالبيتان)

كليحملابابيلطيرآعليهمفارسل،بسهاللةحمىلقد!اجل

ءنالجندالرميةاسمءجزع!!كل-جاوراحرارئلاز،مخلبيهوينطافى

رؤوسهمةهواور،اصرزو.لذىارلاذل!فأأب!ذاالمكلونؤرح

الحربكسبواالذشإصامناانفه!الابطالاواعحبرو،السماءالى

،صتىذريعأفت!آابرهةيربشفتكتالجدريئيما!ران!اجل

-زيرةفيصف،ؤءوس!يلمنا)طيراباعة؟بنجىد؟!ابادته

.ء)-"طاةوتىالمرب

!ر"

.وعظيما.جدآراشآالفيلكان!إدثفقد،امرمنيكنومهما

زأريخأالعربجعلهولوعظمارائعأافيلاصادتيكنلمولو

الهجرة.صتىبهيؤرصونوخلاوا،،الفيلعام"بنتهعلىواطلقرا

الوافع.منسواهدهلهوءقصدت-ادثانه

!اتممإديومفثا:باطوارقزاترةالةهيلكانتعامفترةان

الملائبئاقةوبعثالاركأ!الماهانوارضؤيرةيهتفيشيوم،لرصلا

فعهأصفتلو،الىرماد)ءعمر*الس!برمننمهـ"صقىمح!ث!بن.!الث-،ءا
..-؟5--..-.-!ا

التيالمجرسنهـرانت،وفا!عرالغنتمضهااجمماكا؟تاوىسايريرة

الكيانوتفحأتظثرفا-ص!اقسلتوكحرىن!يواتصدعوأبداتدطفأ!ما

بعدكصىلمالماحماليهملو-يةءادلينمعظكماوبةرانبأةالرو

طهـ*

المميللمالعا-دلادةؤقهتراالتىال!دإمبة-طوالىان."ءةهذه

....الح!-4وت!هتلهو!م!دتالد:-ت!ارزمميئال!إ!*ارتجمد

13
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نىاإث!!ازءا

خمصئإ6نر!-وىالدنبافا!منكئيرآلا"لئافقيرآ!دنظ

فياللة.-تةوهذه،الابا!منوخ!سالامةبركة+:،..وا.لدة!!ف!ا

كغلهالمنيةفتهاراوصينلمطم!قيهةمهاا.ضتتت".وقذ..!سله

.4الرضاتمن!4اخا!زةممهولتدكان.إطاباءبدجده

،البد:بنماتمرضهالىباطفالماد3تانيشؤشأن.نوكأضأ

ض-""احملقاالبادية!واءءلىاطفا!متنثأانالثبذيريدونو!

.نلأ-،ااؤ"!!لا4اةروشاوةطصاافوةوا)ء-شتصثا،وفهـلؤقلاا

،إلثراهفىرءبةكلرتينم!فىكلء!طالىضةدالمراخعوكاشت

لرفاءةأووحىينلافىيا..الطئاا!ايرغبنوعن،للابهتنابووصيلأ

.والايتامالنهقراءمنوينفرنالهم

يتلةقنواخذنكماد!نإراصحاجاءت،.النيولادةضاموقي

وهتي.واحدةالا0ت!تهيبخامركأء"ص!ظيتوقد،الاثرياهاطفال

ءصةالىاةءسا،و.قر؟تلىاإلجت.نخةلقظلت"قيالسعدية0صليمة

قى!صته،دأ!الهقيا)أإفلالاقيدلمول!ض!ا.فىيأطفلأتج!،علها

ض!4طضلألهاشفيلمحين،أخيرا:،ءتشن!صمممافيو،مهوزيتيملانه"ولاا

ؤ-"الساحلمةطبا؟ا.وبهجة،ئعلراا-ةتثانظزت.الىحمداصضذحينبل

..لر!اازفءثافي:حتىإخهواا)-،ؤحنت،تفرهالتيالنما.واضؤ).

!!ددرصثهاولقذهوبمنت

15واثدنآسثأنب!2!واالبرب.قبائلؤ!حاالنيإطةولةاللةد.تم

وآناتا)"ب!ريةبثافى:إ!دتا)طءلمواهبتةذ.توا*ذمراعصا

،ا
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وأضذت،عدرهالىانهتهءحليمة-!نضنتةالذياالبوممنذ،ةالفو

ام!،الىالارلىالشهورفيبهرجعتفلأا.محباهفينخلرهاأ-م

ينشأانفيرغبةطلبهاآمنةفاجابت،لدجماتبقيهان13ا)!هةسءت

ربرعها.فيطةفى)ةنكملرحتىقا)طالبادبةنسبمأ؟مم!د

شرقاو5عداسايعثتداصتق،رصيعآ)ينكاهلين-وصتك!لاذدر

.اطصاةزقور..ا)طغولةبر:!ارة

تمر،المييونالمافلبهذاواللياليالايامتمر؟نتمااصرحماا

بقا)طربنيرتىءخهالدرردنواهواهذ.حقآنإيمونها،قالإرء"بس

ي؟لمرااه!هش،وتزدهرميهة!سقيت2قيالضأإرةاتوهذه،مثمىعلىا

ؤو.-صا.روقيني،تهصوباعندىعوت!ءاتخةض

تحيطاطوارقهذهامثالمنكح!رأوقومعاحليمةصاهدت

ولمتوسلتءلدي!ماليقاهفيطاحآا،؟ز*لمقآب-ناديزثنوا!ج!بالطفل

حلينةترين!آمئةلةدص:.لديمافتيهناامالةسابمد.منة!لىاحبيبة

لكذهاعر،قبلءنصحاا،ر!بدب!ء6لمياذاا)تهائ،ءذابو.ا-دءانتعلق

المئتهسئدالقارجوعثحمد-لمبةفرجمتلدي!ا.،ف!قيهاممأورضيت

.شال!رراغن،،التيجانباةفسق

ءلىليتداط،ا)*مح!زاتضالأياتبهتحزل!،بغرطفا!ءنلهيا

.+.العظيمالغدئيمستف،"صلال

""

نهالهءيرافهـمعرحمدإءرباطمأنجحنة1ل!دعالاؤدار!نىما

بينما!ء،الهقاهذالىبخفصارء:لدج!ائهرقافيلحاحمااصثدة،ءلىقا:ح!لإه"في

تجلكإثذاهـا،به-ر4-ءيىبئحا.م!رشهوا!كأولخاأءفنىتئييوءات-اكان

المب-ونا)تلةلىن4برفين:انيرببى،لأتاكأاثربخأتإ:-،تهةنجهيمش

هـأ
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.الثحررفمدر.وي!قانوهـ،صضانرمملونخاولانه،!د

الشم!كأصثمةماؤهيت!جر،الذهبءنطستفي،ةلمفإرلانو

!ار!آ!لميمةمهالىام!طرباثفأ!اويهدحآوسساطفل!لوعما

لمر!امهفذعرت.هاليالقربشياخيالىهالي،)مساه،امماه

هوذاةط،عدالطفل-يثةصمارعت،اعرأوراءهانوا!ركت

و.تضطلقروعه.لنهديشدبدآضهأ!درهاالىست!نهممنقعآ،وات

عليهاطوفنفس!-املاءجرفى،ا؟ص!ثهاوحين.خيمتهاالىب

وهوااء4الىف!صلتهبمكروهلدي!طا)طةلانيخصابوخثيت

-لبالطةالأترانفكز!آمنةمينعابعدو.80ص!ن4الىابة،تجاؤز

بنلريدءاهاالاكاأت.الف-اروئلها-وا95كأؤؤا.ن،ل!ئنهرخله

اللهعبداطبيبالدفينذدكعاذكرياءآف"ثا.نالمدينةزيارة

ايضأالاقدارو)"ل.الةربىواصراا!مثدبهادهبعثيرةتعرفهوان

ءوطنا)قيكا.نتبإثر-بةنواالمافلهذانةسيخاتتحانترثبىكازت

.ؤصارهأمسضتر:ته!ر

التيالنضرةالبادةازلم-ا،ابيهرءسشاهايضم.التييثربا!ا

رياحينماءنبضدىو،العبونف!اطراافيفصر..ون،النخيلهانفئا

الىاصرىحديقةوءن،مرجالىمرجمنؤيهايتقلب)نه،النسيم

ايمن.امخادمتهورعاية،امه،.وحناناخواله!فاوةبينيسير

،واصثعاخهاالاصزانسهانةفيتلماروقدالمدينةتتركهيآمنةها

تصلتكدلمان!احتى،هدتماكيانمامنوهدت،الذكريات

بماولندتحتضرا.الا-صالغيرءلىكانتصتى،الابوا.الى

.،الحبيب(ح!فلهاوجهفيشا!ةو!يا3-اانفا.ثلفظثمالاصت!ار

ئهفيغالاق!أرالىتلنة".بهأئهأيمنأامالىخفيظرف!.هـثأوضظو

16
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ماكانتولعل.اللةعبدءنبهيدآننأىانابتا)طءورروصها

تبدوالشماءارواحمن،واماراتطفلهاتصصبارهاصاتمنقىى

راضية،يطىئتراضيةانة-ابغصاتلفظجعلتها،وتختفييديهبين

اليتيم.!لمامستقنلعلىوءطهـمض!ةبمصيرها

الوقررطفلهاونظراتابمنالغاعرةاممدامعبينانفاسهانلفظ

.المصابعظموبدركامهءميرثفهمانه،:دوالذي

واحزانهمومهعنهىلصرا!ذ!و.صدوهاالىايمنامنهته

جناحيه.!ستا)قياليغوطأةءقءخهوتخفف

الجدهذا،الوقورالجدفذا،ول!نجللالصابانحة،

من!ذآالى:داها)يتملامثب-احيادعلمالذي،أباإكاءبد،اطضون

كلفيويمحبهصدر.الىرضبهالذي،!،اتلفلاهأ!قابالى

ويحادثهحينأيداعبه،عنهالتسريةفيويأخذ،اليهينتاقلطنمر

عيش.طيبروني!تهيبماواخرىآوؤةبينماءلميه.يقبل،أخر

يثعرولم،ين!مانشاءما-دهظلاللبالمافلز"يم-،زةصم

ؤرعايتهنأدببهتولىالذيافهشكأن،الدهرولسرةاليتمبةداخة

لهالتنكرفيويوغلايلامهفيورصتطالدهريفوعليهيدعهانرشأن!

اجل.اللهتأديبوانرعا،.قكلفراللهيةرءطان!لا!لا

والبراطنانسصببلطالبابيفلبفيلهيصصدهـوها،زأدببءنكل

تكدلماذ،والاجلالالاجمارمحرابامماة"ابهدفيلهويقيم

مبئكامةفيالطفلحهيكان.المطلبعهدهـنديهااطياةتنةض

ابىطالبممهراحتاوحتئكازت.باا-اقدوبانوارهاتةصره،ضىلما

الطفليفقدفلم،وغتثاةء!صرةلهص:تيمحآن،إث-ييبمانهف-حاا

لأا
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الثب.-فىهوجهالاذلكبهدثي.رون

""

حص!اة،ننمدىخرفرعةبدعلمذباطالعمهذاشىارك

4ةلملأ،زورتنأ،بهبق!اا!س!لروكانر"ث!ديدالعنابةكان،بلا)طؤل

.ريمرباط-ا!ءلىقادرافار-%4تيرعلعأواوالثجاعة!البطولة

الت--ارقاصي!!ا)طوبكالثناءلبماكبفيعل!يهيةصرآكان

ا!ص"فيولمجمأةرن،رالأصصاطويركبون،الفيافييقدونالذين

ءلميهرةص،البشورفاهةبىالثراءوميامآالامجادعلى!افتاالمنايا

لهمؤبمدااعدبينيجائب3واميةوفيوغرائبمخزومنجنياحاديث

.هـجهاءولازكلاءكانوالماالجمللااءوجمصبممغامراخهملولاانم

وانمغاءرآتا-رأعاشليل4ال!ضارالىممهيوجههلمذلكاجلمن

انكهخابة.ولاالقراءةي!ناميالاكان

إفات-سعتوآكان،كثيرينبأفوامرحلاتهفيبصروآكان

متباينة.نحلآويثعاهدصش

!بذمبمكةفيكهبدضهانارادصينكلرهمنعصرالنانيةوفي

وشده،و-تصحبهانورءاه،ردء"انعكابى،الشامبتجاوته.الى

وطمأنه.وكهب4عهفجنى،.اليه

رث!-،خلهويستثشقظلقبوجه-راءالم!يستقهلعرحهوهـا

عالمفياروحاءطلقوهوالحداةالىحدوويصغي،الفواحنسيمها

الافلاكاخباعدةا،الاكنافالؤ--حةا-!ما،وا،فأاللائىثاالصحراء

ص؟ث4ثالاغااثلابكلاانالمهث!لاياوهنال!تئجئهناالكبار.لبماوآما

التيالالهيةثةالهحيث،والجلالاه!اصةاحيث،والئررالاقداكب

.عزةورآ.ءها-ليى
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نتهصرعليهؤالدوحاتالا!مثحارافنانوهذ.،بظللهال!مهذا

بح!وةوهذا.انعب!وبشتىيديهبينتعبقالنسائموهذه.-نانآ

دهثأ،الةإفلةزعاءالىويأقى.ذللث!نظرهيلفتالراهب

نا.يدعوهمانعادنهءنكانوما.وليمةالى-يهآيدعوم

كاننبيماوان،واصمده،الطوالاالياليارتعظيمآصرا

الاقداراليهتعوقهيديهبينالهاه،وحبأوبحنانأفيبقلبينتظره

(نهبجماونوهم.!اءثمحولعدآويدءونالقافلةرجالبذهب

:وبقولعينيهدحملقبحيرةوهذا.الوليمةهذهمقكلالمراد

لمالصي+لكلماينلماين

متاعنا.عندشكناه:وقالواعجبرا

ويقتضب-واهباحدووىذ،،-ديقبل.اليبههدواهد!ا

بهجوهوصدآويص!ده.اص-دءنالي-،يتربانص-دثكل

للضكلمهانروحهت!د.الطةلهذاعلىرنفسهبروحهم!لسرور

ر%ىنها،اطىاقداصفهءوي!تلم!م،الطءثورفيهيسضو-كا

وينادوداالواسعتينمقلتيهفي،وتتلاهلأمحيا.فيتطفحالنهوةثافى

.الملاكابتسامةتثحرقئفرهوعلى

""

ولير،بم!وهسفامعلىوهرببانهبدويءفوه!طيبهذا

و-ركات،وج!4بملامحسفين،كأنماالفف!رهالجوعفياهبمخهثرته

شاعربرقعوذاك،ويركزهيربدصاليوضح،مقلتيهوتقلب،يدبه

ويعرضو!اسلع!!يقلبوننجاروهفاكوهنا،اناشيدهويرتلئدهقصا

آمنحافيثكأوبئاناسو،ؤلاءهـفهلاءوبرينوا،:تاءفياطت!ولينءلى
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نآكأهورخهم،هؤلاهبينيرولومح!د،بآلهخهمويفاتهـون،الىإنه

ثلجئآ.يتتظركأنما،الما".ا!نظرهرصتأزفثم،اولئكفي

..!!ع!ظصوقهوذاك

""".

صدربم-ايكربونوسبوفهم،لملمو!نرنمكة.شبابقىىانلإه

نءذاثإنبهلمنإاثعأ،.إ-،الىا-3بارمانيىتو،-وءالثضا

!،صألي،ة!%ثآعبرا!لة/طوشد!اهـووحمدوهذا.بطولتهم

!وحهوص!ء:رزبفمارتهادركو!أخا،الظاهرهذا،خظاهران

هـفىفلاالعاتخث-"لاولر.ؤ-ءأاف،لاواصدةامةبريئصبىبا!ا

ؤ!ر.تناءو)-رب!ق،أ:،ةف.فلمةءخثاقلأ،،ولي-لمهلغطلنيل

.ءا.لفداتقديموا!!حىإيا.،درالاتنهسمولم،ستون،جار

"،

،:ةالئأوزيتجالمالثبابلةسخفيوهـثعدأالماسثيةرعيتفت.ولم

مايرولزيهابجدلم،وإممنهقبلءنالرسلزاولهازاولها؟.ءضر

ء.)-!-االت%إرةفىآذأسكا%اناءن،عظاممطاخمنتيه2جابين

بالامين.!ومهنجينعرفحتي

وهـومتحلامنا.إديباهـادفيذلكافيبطرفك.رميتاذانكوا

ء-515-وىساكنوهيردلما.لذيالواديذلك.،الجبال0شغ:بخب!ن

بينالتةؤ-:ه!النياحماءيلبئروسوىريجهم13صفيالمجموح.اد،.

متاشقد:.م!شالاا1)بل!،ءممةدىاشهـوز.ء1،آجيرتةذدميبما

،ادىالر!شافيو،ا؟:-العلىالفطراةواكواخالتجار.قصؤر

باد!م-أا)-شاخ!أفإ،"تاخفني4وباكأار.اتتهنجيمات"نجيخع؟ايغر
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رصلةنريقرطهاالمحرا.ف3بكانتا.طرامالبلد"ذامن

والصيف.الثمتاه

واقامتهابأصنا!االوئنيةغزئهالذصيالحنيفابراهمبيماتؤطث

،مناةوتلك،آلهضيماكإرهبلهذا.الستبنوالثلاثمئةتبلخ!دوهفي

بعضنجانبالىب!هااةيم،ص!،راللاتوبين!كا،العزىوهانيك

.الثراهيعهدون؟اللةدونمنبدو!ا"

""

.اقجارة-وىؤونيحضرلاهلهاوا،الت!اريالباد!بم!ت

لتجارا!هن.اجراهالرجالوبتضذنالقوافلنبيركنالناه-ى

،مكانتالرابعالمقدالىاةضت.التي،الثريةالارمكخدبجةوهذه

راكثرلم،ولجدآقوةمكةصشبابصاءظم-لقرافل!افيدان،طهح

.واق!تدارأوطةغايةوانبل!م،و!صافة4اطز

قلباعقدةيحليست!عانصواهءن،!،الا.ين"-وىتجدلم

يمتلكه7ماوتآديرهااعجابمامنيمتلكوان،نفسمار-خم:يوان

وهي،أ!إئميرقبغلامهاوميسر،الصحرا.ينمصبو5ها

المائمبالقاذلهتمروكيف،افىرقالححهىووهج!فجاءلىامنتظله

بالأريج.يعيقأخ!رآنثشاز-لمصتمحهـفىالىافضتاذا!ى-،أمر

ونجوموصيةصافيةحما،الاحلاممبعث!الصحراءاغا

،وكئيانرمالفرق،ورمالتحصيمساولاعدأشمالاتعد،ءزمرا

وآفا!لقمممااد،.تضس!حالو:ادوادولان،كاثانب)
....-.و!

يكنلم،الامين"ولكن،الا-لامهفا،ا)ثمرهتا،وسص-وب

لى.يففيبالثاءهـوما

اسرارورا.آار،واءسجانحتيهبينتز-رلروحا.نآانكتوز
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تغاها)!وملابدارلةبهأونهاا،بالغبوبالمحضنفطا.بعأدفيشر

مثلقىكلءطالار!ارمنيكونحينبر"دهوص!وآب!طمرخموضي

.ءيالروثاوغذاوجلاناالاتإفية

.-*"

و!،ضفافمابئقافلتها.المحراءضربتانبعدخدلمجةض!بنت

احلامتفرهاالمرةهـذهفيولكنها،الابقاتلباليماقيزتهد؟ت

سنلهافيالمادةزممنلم.الامينالثابهـذاطيفثبرقها.طيافوا

رهبدونظروصلمقصهـتءنرأتماشغلول..ولبهنهـ!..المزة

واحد.سخصفي.كفهااجتمعتقد،صنقو؟لمئظقوعذوبة

الطرفاليهاوقدكلت،وفهـوةالارباحوكانتالة!افلةيمابت

استعادقهوفدعدعنميسرةحديثلهاولدواعببها،والهدايا

.احصاءتحصيهواعيتينباذنيناليهواصاختصرارأ

بعلأ.ىمدآأنفصاننفسهافيامرماابرمتوهنا،لهاولداجمب!ا

عدأيازوجأقض!ذلاالمافي-

القلة!!القلة-

!7وابخالوالحسبألمالا-،ل!انارأيت-

من؟-

!!فاصطب!اهلم!ضدبجةإضدبجة-

أ.قىضى.هنيا-.

.صمارعهلمإاجل!)جل-

يئع،الرفنحلةاوتلك!دبينردالذممأاطديثاذلكويحتمبخن

علىضديجةقرانحمدعقدفيهتمءوي!دارفيم!كةرجالبينكبير

:فقالطالبابرابخعوخطب
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رجعك،حماعهلارعزو،هبمبراالد.وءن.ءهلنايلذافهطدا1

ناثم.اشالضءلياط!مو-هلنا!رامآو/لمدآع!وتجآبيضأكا

رجحءنقريقالافقنجيهيوازنلاهن،اخيابناللةعبدنجأعدآ

ؤل.الماكفيكانوانونبلأوبدأوءقلآوكر!!وففلآبرآعلبه

خوبلدبنتخدبجةفيوله،مسترجمةوءإربةزائلظلألاالمافاخا

..،فعليالهداق"ناحببغوءاذإكثلىفبهولمهـارغبة

33
http://www.al-maktabeh.com



ثالىاالكلصلا

!محى

وأض!د،م!سةفيالثرا.اصص:-ابء،!التإصارةمزاولةلقدكانت.

4وفاعاهورةيةزينب:الذريةحمأولهكب!رةاسرةكد.رباصبح

!التجارةيزاولوكان،كأوموام

وا-حاة!بينءررض،بحصرةمثربآالوجهابيضوقد؟ن

سودالئر،!ئطلحا-:ازجا،صببيت!درءنفكأنمامثياذا،ايخين

اخحنهاالئباب!نيلبسكانبل.-سفأ!وتهفييكنولم

بضاهعماطوله،الج!منصذا.وينتعل،الصوفمنثوبأيل!بس

.فبمد؟نا!أي!ون)نالااليه"يهدىمايلبسوكان

والاظفالالفقرا.علىيحدب،نوعهامنفريدةاخلاقهوكازت

ءنصصأ:قروكان*ال!عادةا-بابلهمو.برفرصدهوبؤئس!م

الىيرممكءاللكللمنةتأ،ثاطدصاو،باسطاب!أقىاه،قلب.

يهريجاتا)طيعيضقلاو،ةيأو،متلىاكث!،شيئأيدصرلا،يهيد

لةالدستنخنمفيالني،ورقلبم!تخديجة!ك.وفائهيخاانصان

لكنهش،.-4اداةالكبيرضه)لاءرصليلىءدةواتخذغيراو،مةلااتتظيمو

نسائه.كلعلىوؤفىهاكانالتيالكهلأخديجة،ؤط%ديجةينىلم

ادفأتلهي4!-صينءلبلكتىدشابدأالاقدارعنايةانريبولا

!عمحقهذهقر،ثيتدأءىابراهيمبيتهذا،عدت،ر،لمخفيظرة

الم!نةوذووا!رافماموهـولاه،!ديدهـنلاشادته)ظلالالمافي

.نالدمبركةادجدساحةولمجيدنالى-وةءقيسثقوني!دونفيها

.بيدهالاسودابراهجم!حبهري!حانيؤشزعيمكللان
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لماع!ن،داخلاوذصوابح!انفر!واالرأييذسانولولا

.القوماولئكبايئصلام

اطلاف،موطنالىوفوقهءدآتحيبالآلهيةالاؤداروكانجت

الثه!عبدبهن!دالاابرامجماطبمهـبعدهذايحع.لاا.نفىتآلاخ"

هـذا:تفطدوا!قيإ-جدابابءنالةومءىيطلوهـاكافى

إ....إكأضاهو!يناالأهين

منموطنهالىورتو.الزعا.مكهكلواالرداءحمدبسط

نببينلانمةدسآ(صبحؤم!نهفيووضعهبدهمدوهنا:الركن

ال!+بة.ءنالموخمعهـذاخأوخماهكر؟ين

،فقد4صيرزفيتت!حاطقودلائلالنبوةحكتيردتوهكذا

منواحدكلوليلوانالجيعيرضيان(لموقف!ذافياتطاع

واليمن.وادؤددالثرفهـنيثت!ثيماالزمماء

باطهالاجماحعلى-ئيؤفىها،اليهصيءاصبالعزلةوكا؟ت

االيافي!ديقضيلماذائفعهافيتتاهلكانتخديرولعل،وبنيه

منلهليسوحيدأصراءكصكلففيوهو،الصددثواتالطوال

!صبصاواذر!

والملائكة،تناجيهالسما.،-!ديجةياو-يدأيكنلم!لا!لا

ش-،دصتىبكنكاهفتملم.عليهتلموالاحجاروالاث-أر،تحيب!

اطيالاتعليهتطغيصتىآساءراو!مثاءرآيكنولم،الجنةسا-ته

الابالسة.بهوتحفوالاوهام

التيواطواطروالأرق-دالممواضواهالعزلاتاخثنتهوة!

-كل-اقرر!ثىهيها،صيرهامماقوقىتادنة-"قيتتراوحكازت

وجهها!ثراقابن7الفاسءنالنجافيكلذالماذا،لحالةعجبترأنه

""
http://www.al-maktabeh.com



05إ.7واجماعه!إرتهاين،4ويمجضنعهأاين

زةصهفارزدثوءلام:البلإ،لالا!-كارهذ."رقيبىط11!ا

رينمنصبحالهزللالضاويعدآانخارمفياردور!7الهواض

وكال!صه.أاهااكتوزرلوكالك!مالهرببلادكنوزيرديه

!-ي!ونذلكإن.!ذلكان

""

والق!رالالمحقافاطرءلىنتة-دوالن!ومصافبة4السماكانت

وقياوءفإصحرا.االىينظر6!والتص،طالوهباشعتطالفاريضر

بهبطولبمنولعلة.السماءفينظت.يفهمونارب،بببدهـنالاودية

.لىواذا،ين!دراوقةيةصاق)ووادءلىةيثعرفتالقارفيالمقام

،التظروطولالفكرعبادةفيويأخأ،ءارهالىيعودذلك!يه

قدرته.وجلالخالقهوءظمة،ألمالمهذاضلقفي.والتفكر

طدتعأخااو،الضور.نثهلةكأنهالغاريتقدذاهوها

فيضهابصواالغارتملأجبربلالملاكجنحةاهىوها،مناكلافهالشمى

هب!ية.لذاظلالهاو!اافبرو.الئهالآو

ءهـر.الى!دآيغاندونمالملاكنممنينبعثرهبمتصوت

...أقرا000ةهـأا:ءليهيضغطو

عدفلبامماقءنبنبعث!كلوت.....هبقاريا،فا-

قلب.علىتمرءط!لمئنةطفيفةورءفى

...اترأ!اقرأ-

يجذبهوالملاكلماور"-ءرةي!يدهاوه!ذا....بقاريأا!ا-

الثالثة:للىرةيقول.وهوويطلفهاليه
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علقاءنالانا"تخلق،خلقالذيربكباصماقرأ5-

يهلم،لمماالانساثعلم،باقمعمالذكليه،الابهرموربكاةرأ

تتتى،السصباطرافءكويبدوارالةمنالملاكيختنثي

صاعد:وهولهيقولىور!ممه،السماءوزضيهباجنحته

الفه!رعصولانت!اللةرسولانت

،الآفاقتأئيفيويغيبا)حونابعادتخفيهجبريلي!دولم

تحتونا.،الاف!رعليهطغتوةد،نفسهعلىعديضحاملصق

زملوفي!:ينادي!قالحبببةأزوجهالىبصلب!دفلااوفارها

عوتيخترقاذنيه!ئ،عليهوتحتوزوجهقئملىتكدولم!زملوفي

...ف!بروربك،فأنذرتم،المدفىايهايا:اللةبقوليناديهالملاك

بمنالذيالمعرفةظمألطفيطرزاواحستضديجةاصتبشرت

،فيرهطأزر،و-!ابنتحيطراالاسهدت!ثاكالانفسمامنيحز

تخفولم،الجتعليهتخقلمفهيا)نبوةبثا!وهذهالملاكهوهذا

ي!وننأابهأاالذيذ)ك-إل!ينلهتةولبركيانال!فىفىةءلمب4

ا!عالم!ور-ولامتكر-وللتصب!حنبيدهنةصي:إوالذيمنالجن

فطمأنهصديثهعليهوقصتنوؤلبنورقةمماالىابنبهوذهبت

مريى:ءلىقىلالذيالاعظمإلنامرسو5هذا:لهوقالورقة

قومك.بخرجلطءينصيآاكونياليتني

7!مخرصيئاو:حمدلهفقال

الابهجثتمابمثكقطرجليري.لمانه،نعم:ورقةفاصابه

.آموزرآن!رنكلا!رمكبوفيبدرعولئن،ءهـدي

منالانجيلي!كنبوكانالجاهليةفيتنهسلذي(هوهـذا"وور

ممي.قدكبيرآثيخأذاكاذوكالة،ءخبانساهسبالعإرانية
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مد6!يرتجهحرأشلاثءوامأءرثباسا!اصثهرذلكايامرعدءرلت

لا!جماأا)!وتذالمث-هاعأفثخاق-دعدوظل،!دالىالرحي

ا-،هارتماسايتأث،اهـ-،:ه!ب:،ق؟!تاد.4-راغارالمت0ل!تواوجد

أش!ن،رربهقلاهنهاكأا!حق،التةحيرووثلبا!،فيصثانظرهوينعم

ذلك:تعلنآيانهوهذهيقلهلماتة

قلى،وءطربكودء-لاء-!،صجىاذاواللإا!والف!حى8

فترضى،ربكطيك،5وإ-وف،الأولىا.تلكخير-ربو.للا

"،فاءئعا:،وو!دكدى3ؤصالاص،ووجدكفآوىيتيمايرركألم

ةوء"نذ)روا:،-ا؟كرواال-عوةخاباعلاالأمرذللطبعدوئزل!

.،بينالاقر.عشإرنكوانذر8

هـسالة!لمممملنآؤومهليخادي6الي!ار!ءد،ا!!كلاص!رةهذة

ايدالتقالتفنال،يةلوثتلالاستعداد)خخ!ااوممودأساتجاعلىوهو.روه

نءأضس.سبأوثقة-تحدادآاتوءوهااتمعلى،الباليةالتحل..ولنضال

الاعم.بينالدءوةبذيوعثا؟انآالقه

*"

بئءليالولدانمنو4خديرزوجهالنسا.من!المساليناولو؟ن

ابووءروءنالرجالمتبناه.-ارئةبنزيدالمواياوءن،طا.لبابي

نابهكانبلابركولاوبالمغمورا؟اهـلميةفيب!رابوبكنولم

اخا،قهبحىنالقبائلفيمبروفأ،والتةديرالاحترامجمالذكر

شرعصقمحهمدلاميناصديقه..ر"جاء؟امنإؤي!دؤلم!،.مةزلتهوصيو

!لا.اسم4ودوعلىالاسلامالىالئاكابريدمموابرسالةواجببئكي

وعبد!اينيابضةلرقيةزوتجآامحبحالذيجممان-اسلم..:قريشمن
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وطلحأالموامبنوالزبيراثيوةابيبنو-"دعوفبنالرحمن

..كلسهودوابناللهوءيدوسمبدءبيدةابرهؤلاهرتبع

تالحماعليهاالقضاهوا.سصدهاالبثرقدورثئنليماس4لآلهبالةلرساوا

للدعرةمحاربةوا!مثد!اعدائهالدمنحمد.؟نرابىقرذويانترى

حينورقةعليهقصماالتيالكالاتتللثيذكرجهلمهكا،!اوصدآ

الدءوة..علىالةضاهايتطبولمكذ)خو.،إصيرا-ذابمءإ:"ا

لرسالة.اوتعهما-اسا

**"

نجدوالرؤماه(لزكاءالكث!وةا):خرنافيذريثىكانتواذا

لذودوا،؟!س!االىتدؤهة:ز!قاليدهاوب!خ!اوائدهات!الباؤة-ء!

د!اقىباءها!مبنيمنازاصازحبرنة!لأ،اام-بى؟صارا،وت،3!كأ

ئمب!ءصاوتغسبراعلبصاوءتادالدءوآ"ودفعآبهجاهاماا-آ%كا-ا

7وكحدامرة.زة!.داو

نهودءبئليشترافىأو:در:-ذأو،بصر:لنضاارد(لةلرسااو

مهما،النفوسفيبوكأ!وورالحسدفيثببلتد*الاصاءن)ظى؟-،راشا

نا؟:ثالىوطورا،الث!عرالىءرةية-برنه؟نادكلفيبهنر..02ث

نأرتورعواولمإ-ذاهغمءنممفكةواولم،4اؤال!الىوء:لح

.الطرفاترمرصدتالهفيلأذىابهب!بر"هـاناشنايمكلفيو!-بره

ا!الم!ثبررء!لىافبممظرخخ!إيأخذويدهثص،مكانماواثد

،الجبالئيوتلمابضأاعليص2مثابرآدءوتهقيما!يآيرونهتهمونقه

يلقونهءطلكهلابر،عة.وا)ءيدضاح!افرو-يريحآ،ى6بالاناممآ

عليهعركأواحين،ايمجمررالعجعت،بىكرةالد!سة؟نتثر،4لم

جلعليهعرضواحمين،3علبالزءاء-"ء،يهءركأواحين،إ،-كا
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وءوتهثثركئاا-لج!لفيثصت!يهأماكل4علىعرضوا!ين،موا!اما

...اليدوتةاولمانءبادةمنءليهمجماو!ضي،ر-التهويدع

لو،واللةلهمإطؤإ-!ن!براوال!"بكبيرةالدهثةكانتوم

الامرهـذااقىكاذءلىيساريفيوالةهـر؟ينيفيحاالشهوضمغ

.إ."!دونهاهـلمكاواللةيظ!ره.حتىقىعف.ما

الآلهية،الرسالةا!ا.ةومهيخابىوهـممذاممهنخاطته!.ذا

.7!فقلأللها!نا!دقمنث،انتةقولنه،االلهمنتنةالثبا،ااطلىولما

صدا؟بارةوقفات3مضجهوتق!!قريشتؤلمفاكانتؤ)ثد"

جس!واانالوانةوس!3فيتثإرئتماكا،لثدم3وبطثم2لذيارهاة

سل!آ!يدون،والم!جزاتاطوارقطاباذفياجأون،والاف!ر

كان)ذاويألونهاللةالىليجتمهواالارضالى!كا.ءنينتصب

منلهمارسالا-تقسمالبثمالملائكةاللةيترلاو،نبيآرسولا-حمد

الانم-اريفجرلاولماذا،رصهولطنهايصدةواحتيا-رصثاالايمان

...؟لماذا...؟ذا11والغاباتاطدا؟قالص-ر)5ءنوبخرخ

ونآ-ت-!دهاقومصثاهدهاان41وارقانتوا،،ويحهميا

لانسانه4رطثولةهياطوارقهذهانذطواويحمميا،15يشاهدولم

فيهالسماءكلنكتاب،.انهاجدرالمأؤونةالا-يالوبإوثة،اخلق

،زاصرةجزات،،5طاؤ!ةبيناتآيات:العقلومعحزة.الملممهجزة

فيوليسا،بب-انكذتوفيكل،حكمة%لةفيكل.،باطوارق

ال!عرا.ؤ-ول،في!ءالبلاغةبربا:االفحاحةوالسناهلاولمام!نهم

اليهميطلبذاهـا!و.!؟؟ثلىتوايأن،1لزمما.افيهمو4إططبا..ءصاقعو

لمه"اتوأتناقلملأسءاا.لمةت.نها1وةدإءلموبحتجرا"ابهذاء:و-ؤ!نا!!بهأ
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لميزدمعجزمولبهنذلكءنءجزوا،اجلآباتببضحاوبورةاو

.آوتمردوطغياناآستكبارواأتادلاا

عددبرةءلىتقمىانقريقوانمه-ارلمشؤرحاولترآ

منفربقهنالك،وحمزهطالبابوهفاكولكن.،عليهإلقفاء

كانراواناحياءومبأذى"تتالانيأبونالنيقوم.ن،هاثمرفي

ساكاأنا.ولةرابةصقأأمحلدمن!دبنهءليرءلى

،الةول.نءرجةإحلفهاجطعرةجمأبالةنفرداجملابوهـذا

نجكيربلبثلمولكن.الانكساريكون.-ااسثدوهـهـفىوغادره

جهل،ابوفلأءطالرضاع.نواضوهض!زهممهختساحتىقديل

وي!ثجضليهي!،-مو5فاذا،هـضعايآآهـتك!ر،قومهبايئفترع"

ن.رجالولوصا7ديت"تلىناواآحمدتثمتما9:ئلآقابةوسى4رأصعة

فأةمدمالاصرمفبةادركولكنهجمللابيرنتصرواانتزومولمني

.،!خهونلتاخىيأ31خأ!مثتتافي5:ئلاصقا

قالاكانوامسالينغل!وجل!3هاشمبنيفاناعرمنرمحنو.نما

الذيكانالاذىوبالا-رىالاذىالوانكأ،صلى؟ن!واانلصتسطورون

وتحميمصمعن!متذودثا!همت!نلمالذينينالمطالىلى!ل

رييقرنجلا.ط!نةلهبابورط"ضااحميةفمذه.إوالياشكالمستضةفيهت

يطرحبلالوهذا،آمنتن!-أاسوى)ثي.لاؤتبلأباويرد!ارط

:ييضاثو!هدالهخورءكرهءلىوتوضع!هـقةامضاءلراءكرضأا

!أ-د!أصد

اقهريوليستأذنون!هل!ث!كاالداهوعظماليلإءزفاتموهـممذا

إلمهكريمآبال!ههف-ة-يخر!!آملكآبهافاناطنجتةالىا!جرةثب

.اة-اطاتاصد(منذلرثنبةاةرثشءتيأ:-إ4هباشيم
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-::ت.14-!قي--طمةاال!-!وارأكت(ك!-ينهـايثمتقرم!فىةلما!دوقد

سصهإ؟مءفد!مفيثدم!ا،الف"صالثيمنهـجر!مدارفياذسية

ر-أ،إكأانينواالثلائةيبلمغكبيرإمد!لمافةعرةالهجرةرصتأنفوق

ءظءددتتمحدا!تلاالا:قا!جرةكانتانإهداءرأةءصروثلاثة

.قليلا"ألاالسانية

هياف!،إؤاءراتاعةدعنتنموأقريمثىمحمافىةلمارت!اجل

منر!إق!حبةفيابشةصيافنحباوتبدأوااطتفالتحفتجمع

3!-)ءت،!كد!-إباءلى:إسصاطوهإ-فت:وهاإمميدو15.الدذوي

بصاصنأفا،لاصإصأاالما.هـيتبرء!نلرءاماعأكديأإطذلانلمابوا

.ا-جمأتامءر-+مدراثإ-س،ارداو؟!مظاخليطب!ث4ا

وانخطاجار-الانت!إمءلى:اع!إ-مالأءرنئدأ!ؤكأفي!امرقد

رقبما--:.افلحوااسثداؤوخا.لحمالارحنء.ثماصداةما?لى!ا

:اف!ولد،ي!تدويسمتن!ديستةويواتاتدي!ممنالفرصة

ؤإبأواةا!،نة-أماخث:3!انضدبوالاءضيالهبينهمفيمااجماضأ

ر!بوانتدا،.ةو%فآمكأةاوأتد-!ماةواو،-ةشراثدلماو

الاار!أ؟صساء،وامت!قالدءث-فلإى،4جملإوالةكعاهكدلاغتيال

!الا-ت!ةناء!لااطوفأعتادسامرلاناب!اهيرمامايهسغهان

آحليأصثاكلى-ثاطوويه4بقدلارضايباحمسيتهجلأهـسعأذهب

!مد.!بابئبيت"تحوللارضافيبةوةمعتةد.غيرحسامه

...اع؟هـ!اللة!اعبرالنة،الحطابا؟تيااليكأليك-

""

ثبالصفافيماالا.رتمابيابنالارتمدارحيال.ر9رددنهبمكان

واداهـه-"ء؟!إلا%لامدثلءخهويتاةولفبا)ضييجت!"ونا&لىون
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بضهيم.يعثرصطوهيخاءجلوهوبعر

وجههمنيطفرلكادبةلغف!ودمعينبهفيبنقدالشررفييرى

-.يردير!.مفيفم

كلر.7ياابهأالى!م!لملأ!.ءثلأ-

لا!-له!صدحيىالى-

ديك.واصاح!دعنكدع-

...!7لنةوما!يحكو!يحكو-

!صبأ!قدا!خكان-

ث!تقولمااحةآ-

!اؤرلما!دقنجداذهب-

"*"

إ"،وتضيقوجصثهفيالدنياوتودرءمروالفخعاءالارضندور

البطشيربدساصطآأغ!وإاخنهلم؟تالىة-ءر-خاوهنىحاؤ

ثماوكااءساعأبجدؤلملأ،يرخا-"انيركادصفالبابشا!برصاكأالفنكو

وبجعلءفب،علىغخمآف!زيدهاذنيهافيلجا)خا،وةلى!ر-.ح

.زلزالا!يزلزلهانيخأ!)صى!!ر!ءيها)بابرببه

اصاع!4اانهكاضءلميهر:تضصئاص-"هـ:جيرىومى-(كا!

عفنمآ:آصضديبهتلافيمنرصدهو

الهمثمه7هذهومااحمعماكنتا)ء،ال!صالا!هـرزه"ا-

!!رباءثيلا-

لكما.ءلميهل:،1والارءتءلى4و،طرص!؟تةىهلا-
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ا!ابت!اانثسأ3ءففباقيءخهلتردهحىظاباابضةؤإطىةفتتآض

لملاةهـجهـ،.ءاففأوتث!سخت-خاثجاتث+ثاضربةوبرثهاعلىويهسبها

اوضاصبألت؟وازمت-

--إ،صلى%::-..)ثت!وصبرهـءرل!وؤوتيبتإخب!مصدةءلى!ر)ن

اث:-اتااتتاممح!رو"اكفذفيدص!انذيايلأ؟،ن،الايمان؟وةا.مام

.لاث-فا-هـأضأ-اها!:-!!ا:لانشرتووجم"يخأنصا)ءسجعاثماو

!-تفعة!أاذاطيتتال!ديرديالهشعهكأبر.عللذياصأالا؟اهـذا

01،قايى!ن،-"فيبعدلاءهـاروا4ثووؤولدالبركاننسكووي!ن

ؤرو!أ!ضأ)كنتم)أقيالصمححيفةهـ.ذهاين-

-:--صق؟-!13هـاكادوضصؤ؟الارضجدهاءلىوةالمف!ر

إطءثرونا.االا؟حه،اكفكا(،ماز4.دءكا.دع!ااخته

:اتالآياورتاوهنايتوكأكل

،ق؟-ض!تا-بمرةا!*أ،ىةأتتالدرآنضاياثافئلئاما!طهأ

،؟ع-تواشثك!زءإكاقلرصح!ا،ائحااتا:اسص،ا:لإرضاق)صبمنتتربا،ب

،ا)!زم!ىتص:ماةيه.برا-!9-:الار!ضهصا9جارء-،!)&،والمطكل-اله

له،ت5الاآل-لإا!ته،واخة!سا)به،عؤصاز-"الؤثلبار3قيوانا

5.ا"لأ!؟ثآنارءطرأاذ،ءوءقيت-،--.ثآكاكللث،ط-ئ.01لاسياا

.ء.لىىالنارتفإ"!اوقص-قةاأمت)+جا%نجآنارفيآؤ-تام!ثواا

اةةررسل!-ادقا-؟!،نعليا؟ا-ليمإثربرائاكقا،ءوءىنودفيياتاهاافالا

ناالااآلى"ار،إنتةنماايأا0،؟ش!عاا.إ!-تؤا.كخترثاناوا،طوى

،3-آ-ااخىاصإ؟جة%إ-إتت!اان،كا-يليا)!لملأةرائم،فاعبددني

ي!-ا.ه.نثلاءنعف2-اثص،-ضلاهفلابمتسبىبمانةسوممهزىكل
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."فررئ)هواهواتبح

اضفتواوج!4ءلىتاوحالاجمانبثافىبدت-قيي!ضبوماكاد

ا-لمم.اناريد!7مح!داين:قائلأاليهم

فيوف.-!نادرأوحلرقهالارتمدا؟الىوذهبادراجهرجعثم

إبيد.شاهدثوقدالبابلهرفتحواانوأبواصوتكرءنالمالون

:ية!لإطلبعبدابئحمزةالهاثهيلبطلنولكل،-حهاعهمنأليف

بسيفه.ذتلناهشرآارادوانقبلناهخيرأارادان:يدضلدعوه

""

اللةرسولءلىحذرآالمسال!تبقلرفي:الحوفسريدخل

رنهض،ويىالصندالثجاحالبحالهوو،النياممنو.ا،اغضياوخشية

7!.!رياانتابئ:قائلاصايىمستقبلا-ريثدةوجر!هفي

اللة.رسولعد،اللةالالهامسامآ:لاائتةرسوليااتيماتقال

اللة،اكبراذ:بالتبميرالارتمدارءنالمسلىينا!راتفترتفع

ةريشفيأانفت!قطوارءاؤهـامكةبعطاحءداضافتردد،اكبر

يا!ندودارفيوهي

علا!من،ي!لمنوجدلمتالىا،سيفهصثا!رو!ر،ادد!نرجويحض

-.عرةلأولحنرةيرازب

اكبر!افة

.هإ.بولسبالقديرسسريااسثبمكما
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ايرطائراءط!إصاا

صيلمطواصا:مى!-*!!)قشءاحمزةاسلامرعدقيلى..قريشلم

سلاسا:ةء1بهخ!3فآوهر.اساؤةدكا،!ر-لامالااب!لامهااا.ؤججهاكبو

.لأو-لو؟فنمير-ا؟يدينةاالصإرحرلجزاوا:طولةوانبابخاوشدة

ناكالااآهةن5ىلاهـد!جالااتقالجف.نلقريشيدع!والن!ب

وبعابدب!صا.ب!مماءوهزيالنيلمن!اكل

اءنجدوعا:ترتذره!الآ!4زءكأعالتيالآياتتللااتؤلمهاكانتوع

تؤلمها!آكان،ابحيمسواءفي

منممث!حأقيدانتودسقرفي!ؤلؤتخا-ينال!جب)تجدو)نك

و*ذهىا)ءوهذ.اللات:فىهـد!تولصينآلهتصثاكإرياتوليتناثناء

صماا!تدالىااصبرمتد:الاوفا،فبثاياثأرفا،لم!تنااابهبرمضاة

هـاذاا!خافياليإم!نيلىألمبئمءايرءبميردولافيترك!معلب!اوالابقاه

ؤموقيانشتوهـايسا-ماءالاهيان":فيةولفيمايمميف!ههو

."ساطانمنبمااللةاقىكما

هـ!كالأءص!،تعنىت؟!ا-:مايخايتثىقلأصفاأ!ريشص-توا.

،ءدزفىيخأوالحرمةا)ت،ديرت5آ!خ!اتنالانومفيير.-كأاروات

تقفيانهـنحبدوالأعر!هبدأتحب.دفبم.نظرماثب!اكاقهـوما

.الاءرمهما!زثاعليه

-يخانبواوإ"شث،ا!!ئت!تدر!ناسفب!ب1زعبم!،لىاقيتحذايا5ها.

وا!دقآهـأاب!دلاز"كانمتشامابضءضأوا"ير،ا)يهابتح

!إثانوالم!"نلب!او!هـإشملم:كانهخوماةلهاقالاذاسةؤر
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ثميهـركوزايىوفتنالهمنهمرجلا!ردعرناخالهموما،تظ!ون

اكادها.فيتنامم3سيوة

يخهاميوليسنيموالاا::فيذاالىاقرب.ف!رةيطنيانهبيد

مقاطنهاصمبنيمقاطعةي5،لدما.اراقةولا.ةرش!على-طر

.آخ!دبسلأواصفى،ممصة

وثبا!ملاصرارلموتمكينأ،صحبفةءلىقدواتعاذلكاجلمنو

الكمبة.صوففيعلةوه!

-تياعوامثلاثةمدةالمقاطعةواستيرتاطحارتموهكذا

الاالامرينفرجولموالسفببألجمداواصيبرألاءرهاثممببفيضاق

الآثمةالم!فحةعلىاتتضةالارإنطالبابا!هالنياخبمارحينة:

الله.اسمسوىنتركلم:

الظالمة،الصحيفةاعرمنبماكانقريثىطالبابويخبروماكاد

ونيقنراالكعبةصوفاقذهبوا-قي،ضةالازءلميهاتتاوكيف

،-صارءنحولهمضربوابما!دأوظلواهـصاصمبنيظلواا!م

.اطصارف!روهكذا

""

خديجة.وحشأنمهببما-نالةوتحيطةالفيقىءىالاؤدارإنت

اطفظوان،رعايتههياخاالرعايةانلاللأيثبماتانارادالمةولعل

الآ!الاسسبابمنالاضدبجةوماطالبابورما،صةظههوايم!

لنبيه.وقايةاللةصهلهاالتي

تقةواثر.اصهـرب!دخديرةي5وها،نحبهيةفيحا(لبابوهوها

.الأحزانر،تتدهـهـالنيوما
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لما.لحزناعاام":اإ*إءهذاعلىرطةاولط)إسلىونه!وها

"*

مةدشر!اقانوخدلمجةإبأمحاابيءوترهدؤريثر!ات"دت

رهؤتؤبدداواندءوتهزءلىكل!"تقضينوامنا):يمأرب!اتئالطان

هـصدير4لبحا،بيانجوت4نكبضوييأيربىانواءتةدت،ورجاله

ضدلم.!ير-ريألماولاالس!ينةالىئح!

،فإدرهوهـاش،ونفمالهصثادهيواصلو5هـط،ظضصلامبخا

الطائف.الىمكة

يك-!رلملاكا)ةتكاص4!ذىالد1).،طصيب)ا)بلدذ)يث!ئفباإطا

العذو4وز-ائمه،خانةالفضوحداثقه،ا)*-يرومائهبا،ارهالفيحاءمن

يم5براإلدء:ةبةست!صاالي!ورؤتطعه1،ةالنضربيهواور،احالفرونثر.

الجد،بالواديامر،)هلالثميهـات.نكلشايرزناربهطاتالىصين

ؤقةلئهلنداتلبية:ا!ءكدءوز،اقبالاالطائفيخأالهلييجدولم

-وفلمببن!اةعرحيمااول!ضهمكةالىزيدومولاههـوراصمآ

جىيثصصوت:و-ا!كنا،"4البويضرعاللةوبتا-بيح!ليوةفاليل)

خاوهاللةؤ-!هواصثلامءنالجننفربهعرصذلكوبه!اكان؟مؤكأ

رءد!ناقىلبآاناحمعناكتامناقويا":ئاينقام3زواالىا.فذهبوانبيما

داءيااص-:واقومنايا،!ستقيمطريقوالىاطقالىيهديموله!

."المعذابءنويرمذنوبمدميغفربهوآمنواافه

عديبمنم!حلهبر.ارودعض"لذاعلنواللأبعدذمكةالنيونجددخل

*"

فانهونحعبآضيقأيكونماااصثدعلىالفاوةهذهفيالنيوكان
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وألاوجإلحلاملاافدحواربهلةرسما،لاغافيالص"وباتا!ثديردكان

ءلىتصصيمهاولاةريقرثلشيخقولمذ)كوحا!لمجفكلمو)ح:"

رافةونفس!طمقبقابيحتملء-اصرت،لخلبل،بهالفتك

.الاءرنهايةفيباكجاحه،بتويةين

ب"طافت.وتد،ال!هبةحيالءصطجعوهو)-3*%توفي

وعصببت!طجياوفيقريشمالافيوفكر،!!اإفكلا،مالاص

كلفيذممر،أدةءبادةءنفهااسنهوانيةالازا-إلةتو،زنيضأالر

هؤالقادر،لرسالةااداءاليهالمظيمالذياوكلاللةانادركش،ذ)ك

.ونجاحبةوزاداهخيررؤدكانجهلمهالتيادبللهءكأهانوصده

نخصرآفواحاوألبم!*ةاقالا+لءهـن"-ااتمءلىا):ياحيبح

ويفعمجاختيهبايئيحفلاضا!حاوالاءل،الوخا.ا!بآ-(مثغرهيملأ

الحديثفيوي!متفيضا)شجوزعتهالىيتممحدثاإو155و،!د-ه

ئبروغراالاقدانبعجاءنفيهاسهاهـدالتييةادمماور!لتهءنيض-دث

ءوالمه،فياوصرو!ا،لمصهاواتهفيالحلاقابدعوما،ال!:ات

ئناتالخهذ.لىلقخااناعنقدوةد؟لر-،اهـذهءنألي"يتءدت

ءلى!!آ-بدهيئصرانءلىقادر-قا،هـرالمالهرهذ.كلومبدخ

المثركرن.كر.ولوالذيارقضا.دينهينطمس،ؤانبم"،ءالاز-إز-ة

رابة،الإرقمناصرعو*والإراقيتوداناماكاناوأقترب

...صرءخهفيالضوءتىبق،ال!ونؤوىورننحلوقة

هجرتيموطنا!اجبريلذننيوآ،!اوصلبت،بثرباتينا

،فترلت.عجيبةلجدةعلىوا!ناالفضاءالارضضربناوهـ!ذا

مدينمديتةا!اجبريلليوقال(طلتنيفينانهثجىرةتحتتو!لي

!وسى!شجرةوهذه
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"الال!ثاا-ت-ةخ!طصذ4حهقيلأ-تر6صثامخجبلاعترخحنيرةد

له!ث".!أا.+-"تصء-يتتوراهـأ:يةولجبررلفاذات!!كوهنا

-"ث،ألض،بئفياط!تزنلإتإرإاإيهوئخاافال!7الىاوهـوث

صب!ا!ااثوازث؟%ت،وصاصت،طما"ت!قإسيحا&مداولد

قدم-لىمحضثدةلرساسأاذااث،كإرالمصلإؤءىاالم!جدالى،سليهان

!خ!ى*ث88!واإاواذ%إلارشالىإصماءاش5تغهرهوالما،ئكةوص!اق

إ-لامواال!ا،ةورنازممجمأانءدتوء!ب!مصليت،الافاقمن

"تطالأثاتاى-.53اءنا!!قدأ-!ارو"راخاكورم!راجانتصب-ئ

و!بمبيرالدإ-أطها)فيابروبكضتا)طرفلمحةمقالصرعوفي

إلتىنياا)دإسما.اب!نماذرأصا،باباهفاوة،آدمبماالفحى،عجب

ى-،"ثفياثد؟اكبرلماوةالى،لهازويخةالشجومالمءواطةجعل

ومايم،-ت،وعب-ى:+يىتفافي!اة-لمت،اخانيةاا&،5قيدخانا

رأبرمت!ف،!أإ-ء:ء!حاز:كمانةصحيتامتلأوقدالثالثةنمياالج

اننننيارابعةأا)-،ءفيبإس-تإغ!.عليهؤ-امت،الا؟%لةبرسف

عاهـلار:))فيترثننإظأارو-،،نوحإءد.نالانبباءاؤدم،ادريس

،أصعض-!ؤ!ليرىالمءو.)برإيرالسارمةوفي"وصىالسادسةوقي

،الازسانعتلحضمصصاعاءركانيستطيعلاالتياضهاويلا"فب!ا

ئ!!ا.ءجا؟ارماباءسعالهبحي!ولا

نووصوفتفد،با)رولماءو:ةز،أختصجمىاةصدرءلىفتاثروفا

الاعلاكاءاثوو،اعتاب!ا؟قتضة!رالجنةان!ار،الطتيةوراهما.

بيعيناو،ة11-درل!!ياثرالضمنتصاءوغ!يهب،صولهاا.ثاقتشش؟.

ا)هقل.بمداعايحيطول!،اطاطكأن!ايتصأايدركلا،إلاثرإقمن
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صغابمادوزاةابعئادالىالامراجهاز!كبيأرتةءتوقد

من.ليوتجلت،لمقاديرارففارودويالاقداراقلامءسير!م!"ت

اوجي.ماالىو-مأفا،لىليما!داؤ!ةررتفيلمتمااللهآيات

""

النرابةالجهاوءوالسما.ءورخ!اوا%اا)ءصوزإءهـ-"يثتاطلد

اخيهاابئيختهيوصا؟د.تجهلماكانتجودالرورهالممنوشاولدت

تةولو!ياطديثوب!جةالنورفيرةمناسحيقظتحتى4صداهمن

فاخل7انتماا!لان:ا-

علىرسولوفللافاعلهوماهذا،سؤال،ايث!ريل!تيا

الجهادمتابعةسرىامرمنرسهولءلىوهـل؟النبلبخ-وىاءرءن

الرسالة7اداءسهوىاءرءنر-ولءفوهل

""

الواقعاصفادفيالمقرنون،القلإباةذ،الثلالةا)متاةرنق9

ذثههماسوئيعرفونولاالحاويثه)ممارآق!واسوال،ا)كجق

الذينولرزقاو!دب4الاشضإجماهاشلىمقالىيىو"ءاا)صمحهرعلبهم

التيقريش،الرواحلبط.ىصص؟يذهبونمااسرحؤب،برفونلا

م!نياتامن،ولاهاارقدا!بءجا.نولا،الالهةقوى!نلاتدرك

،ينسبونالبهفبةفيالمنصىوبةذلكالاص-اربهتأتي!مماسويا!افا

ماافثاكليخانو!ا،،ؤاغموأءسم!ز-اغما:ما!ا"3بهكقا3اتا

الواق!عمديتهاام!نثقليسقريشان،ا!المن+"الالهةت-كا

ولأالغيوبعوالمفيألارواح-بحتفم3ان،ا)ضيقة-جر.ةالمت

الثاسعةأالابمادتداني،ولاالسماواتقطشالأنبياءد.خاجى
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الأت4تكأهـيرالنيكلىتن!رانلاردف!ان،الاء!لث%م!يخارر

ز،م؟،ا!دتنأويتجافث-!:و%لذيئاانوتعتةد،زكأرايمااايعماء

ذ:ي،:وا%قر!ط.نالهطوياولااءواء"مدىفي!دكحسه وما.

.صدواصثقةيخعرمبوف،ولت

ئاإجو:!هـاآتيم!اللاواىرةواجخعراثطدثواوفرجوا

؟أهـبكثيإريبةواالكموطنألى!ايضحدر،نثفرةضالوهلأ!م

.صدءنفيصرؤوئهمالمؤمئين

لش:وقالوا،ب!سالميما،ءخينالمزاكبرالىلجأوا

!قحعلمإل!وات:حلاالسماهالمتاصهئهاي!ولفيىنيك(رأما!.

7%صهدها!ةصثمنيبردلمعرفدهاكاوفى!،لمابثمبعادهااذ6اوة

!إمجنون:اؤولماذا!ينونانه-

ذلاصا،ي!ولأالذيهو،حد،عد-

وتض!لىنئس!فيالايمانحىويةوتستبةظصدر.-ينثذفيرفع

نءص!ارجيتنىءروتبت:قائلأا-كائناتاعلىالممبمنةاقةقدرةل

قلبه:امحاق

!إءقفى،و،ذلكصدفالان-

ادى؟ا،؟انللا!لامبؤثيلمانيةمرةال!درقاقفوهعذا

!ءرةلالتلآءنحيماالدءايةهدقله

""

ومااةهراجصادثةبعدانيعمصيناليومالقاريءيهحبوقد

ازدا!ة!رتالتنواكثاوبلالا-داثمنقومهجمكالةيف

لمكصادسهوالني.عايهوطأثمواش!تدتلهء.وؤن!رمعليهاذالم
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نمنبلونضليلهممفتربا!مبكلبهالولمن!جمات!مل!لبكهشث

وابلف!م.أنجما،ا؟-خمواصمالىاتواالغرباهمنةدماالةىاذا

الله.انزلماعليصثملىرربهر-(لة

""

بثرنتمنقومو!!مإر-وليسطاوننةرستال!ىيوموفي

فلم،اياماوولغهمالرسالةاصر3علإيقصوثمرحالبأمؤدلف

اطديثلهمولذ،الاصنا،واطالواالى-رريثهااصغوبللهواخنكر

النفرقومهزلاءنذلكلأ،ست!روافنفذ،ءخفذأب!مةلإالىصدوو

شيئأمنمن!موحمعوانثربي!ودصاوروا،الدينة"رفة-ابقة!م

.اخرىصياةالحياةهذهوراءانوعالوامو!ىكتاب

آمنوا،يثربفيللا-لإملاولىاالةر-؟ؤاكاادتالنفرهؤلاء

.ةومممينءبث!رورج!وا؟انمماعلىاوبايهو

الاؤ!دارصثيئةفيولثتثاء!فقة4حذؤاطبانفيوهذه

فجاحماأفهقدر.الذيا)"مليالأولطرباقهاالاصىلمإملر-الةاءطاه
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اصؤ(مهـ!ل،ضصا

ا)ت:يلف4بسه3-اارشوؤرثتيثربازدهـرتإ)-وبمهذافي

ال!:سانحأةلازنوذ!بالاسطحة!ءلىطرقاخ!صاعلىا؟وعازدح!تو

زجمم.قدومينتظرون،بخأ!ماربانها

ادور-ا،لالاواسارويعر3ءد!أثكأسالثانياليومهـواليومذلذ

623مشة!وز

زصومميهبعيدم!ن-:فا)زثسعاتذتال!ر-إنقىىاؤصك

الضاسوا-د،معاولو؟لأهتافصبم،دهـيواخذ،الشمسكأصثعة

وقمالا-طصةواءاليالضخيلرؤوحاقيولمي!وبمنيتأدون

اقبلثمريماؤ!جمما)فيرسانجمييواخذاقبلهـذا155:لطالجب

الدةوفيضربنوالناءوالولدانالنة"يةوتج!وع!!ايثربعلى

لاستقاله.الفرسانتجاهويز-فونالانا!شيدوينشدن

ءنتتطيمماواعدتكل،يثرببهصفلتالذيذاهومق

هومن،واكبارحفاوةمنام!نها4نيدخلماوك!وب!جةزينة

اكيوخواتاهنواالولدابهلاحفاوةدوور2بالهلاصتة01!ثرقلذمىاذا

...!أطالوالاوالفرسانالعجز

بثوبيهودولاوسواطزرجونوابهلحفاوةااجععلىلذياذاهومن

اللة!رسولهـوهذا!!دهأ!!هو

وقئدهـ!مةؤلهيزدانانبؤش،صوالوجهاءالزساهقى!ىانذ

بهذ):رتممبرالة!درب!ذايسظيرانيؤفىوكل،لضيافتهصديقته

الكب!وقداطلقوالني،ذو،.والاشابالاقرانءلىويعلوالث!رف
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.ءحقوقفيالجوعنلكببنيعنويانالارأبى،لناقتهالقيادقىذ

النبوةلهاضتارالذيالثهلانشك!ا،العواطفواحتراماطرمة

طرقاتبينثي3تاكاتزاماو.يثربفيمنزلهلهيختارممهوف

ئ!،قىنملاناصثيدوا.،تدثلدؤوفوا،ب!افلصطلجوعواإدينةا

.الانصاريايوه::ابيدارامامانا!ت

وعلنها..السماء،افوافاتاشروالجديدةاط-اةابمحم!يثربل!-ت

القديماس13حقخلمت،الباليةالجاهليةاثمالةخعتكل،الزينة

العاحمة.،المدرخة،ط!يبة:اساءءنعد!باهاماولبست

*"

الذينكائواا)-تالنفراولثكالىدلفوهوخدآسا،قآرأيت

وبد!تتهبهآمنواوكيفآم()تحدثوكيفلهمنارالىيصلحاون

وقريش،ع:!رانانابماءالهفيرالاجماعذيكفيفيمودد

اثت-ارجالهاوعدورالاولىالضب!هةرا-.تماع،بماكانثلجثآيلا-دت

وسبمونثلاثرجا"اوعددالثانيةبيص"العقبةو!رجلأعثر

:واعرأتانربئ

الهزيعفيالعقبةالىاونيتساالىصالا.ولئكقىىكضتانلأا

.برلمتممروحماءوابةتكعب.بلجبةأناناءكأم3ومهلاليامنللاوا

اليهميصلوماكاد.ء!كه.ممفيول!ما:كأا"ومؤينتظرونانم

وتلاربه5الةبراكبم!بثحروهضا،4واوالتةواليهزحهواحتى!-آ

.الهجرةءلىالبيعةتمتوقدالله!شاهممالههمون!حم3ووعظاةهـآنا

عهلهام!توثقانور"داقه!نصوئقألن!"اخذانبهدالبء،م

اكه:51علىوهوةقرله"اسزه

كنوبانعوهاليهدءبىتموهبمالهواؤونابمقىونبهنتمان"
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ؤ!انممعثإهـتهإ؟تفدعوهوالا،ذا-كمنتحملتم:مافانتم-الفه

.-"عظيملإص!ن

لوكامماوالله4:8بحماا؟لي"رمعرإفيابوا،زخيمممانبيد

،الحدق؟دالإهخا.شولكنا.اظناهبهؤ:طقماغيرانج!تشا.فيلنا

كا.اللةر-ولدونحم!ئاوبذل

إحىلجت..-!واربكلتفسكضذ:لهئلأؤااتن!ا41!ال!فتثم

!مثيئأ،"زشر!ساولاوحىده5تعبد،انلربياشزط".:النيفقا!

؟جمم.كضتمائموابنانساءمبهتمنهونا3تمف"وفيانولنفي

الناحاوب!شابلمف-ااناطةياش-ول:-انأكيمبنا!-كمفتادى

اتةاظهركثمذ"صافةلمناشصنانء-يتفمل،!اقاطء؟واناع!ودآ

وتدءخا7وومىاثالى.شبمان

وجلالافا:وريخالتار!درتملأطالدة.ا)قياكالتةلوقاالنيفتي!م

صمصارومنا-ا:ب،منيو)نتممنم%اإمإاالهدم،اندمالدم!

."إمح!يصإمنوا-الم

حتحنهافي،يثربيخاءت!لا:لارصصالةااستة:توهـ-ذا

والم!فحة؟والضضالبىثادان!سمماعدواارطالباي!،اط!ين

.نب"ع!ةواستماعاللة)طاء4إنفس!3اهد%ا

""

وظلءراقد!الىاسالىأوىوتد.حالكةظالا.انميلى5كاأت

والهافيللاوبخ-االهزرونهيذااءئ-جمةلمنااالفرصةيرؤبسا.هرآالني

ثورءارالى.هاومصيابكلابيالصدوقدارالىم!ى،االيلمن

.اءرةادآاسبهداءصأ.صيمث

صهةراعلىوقىك،الةخاع"ؤريق!وآمرة"نالنيفلتا!نعم
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وربيبهابنلحهال!ثاباإئرءنإالمضحياثلاليرةا)و%)سيوفن!بأ

إ!طالبابىبنءلت

علىيعضروالمصينصارخةتءبمفي!آكانتقرينقويحيا

تمبسبوةلارضايضربوناو-ذاواو؟وايرحف:وئم:،قدهءرلمبالني

الفتب!هبةاءلتترابميدي!مامنفدت-اؤرصةءلى-كأطآ،ورءإصثم

لايدعو.انعلىته(سواوا-دآوقابأاصدةو،دأجمصهآوكاتوا،به

لم-واطصافةالرأيذويواءن،ذلكففقدوا،يثربالىي!إ"ر

قل!ا)ورر!"انتهاز.ضأالام!فأاناوةدروقىاوبهمالىاليأسدتل

اء:ءني!ن!ماو.ساعاتن5اكهر4تغب:ر*ديمضنلم،ذواغا

وفيز-اإض!مح!ونااإفاءرونوفيمارسانإلةؤيهاعحيرةءثيرةوم

ب!ت!دآيجهلوانل-دلاذلك!،التياؤونوؤيص!اال!داءون

بدمهمجضدلايدمما

م--يرفص2لمعانوهذا،با)هارلم-تثايريظدقريشلجبهذا

م3بهباصايشيرونالقفاةلا.،فىس،؟ؤيقآغزقهدبيمم3عمةةاامثهمالو

فيمسكبوادر.قىجفا)صدلىقو.بهفال!هأ!الىنتبىافىد!دأان

،با):جاةوالثةؤالطمأزينةتةهرهاللة:رسبرل،عليه%مثيةالثهبرسول

بائنين،بكراباياظنكءا!مهناالقةانقىزنلا:لصاحبهيةول

-!ل!ث!،.؟افه

.فيم.لاالمهجناحوةم35نو،.:ا.ستترااكةبجناحنراريا

مستخفيافيهمحيدأانعقصدت!مولمت؟صأ)فارافالاقفاةهضيتساق

ءلىا؟!اخةاطائمراءض!محتىفهءلىنيتلارماكاتواول!%؟ك!

الغارنميملأالذياعن!كبوتالن!يجدهثواوحشكأاوكأر!-ا

اطرافه.ءلىالممتدةا)"و-جواءصان
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10،1..قفلبر

.ممت.ث!تا،اص-لااطمن،محزاصأكب،متاء:3الارءساؤوئصه

*:طلأ-"

هـ-يردي!يدونهـنالانحهاروانهاصت!موهؤلاءاللةرسولهذا.

إيت-"يناالخلام!ضاهـناللةر-ولاركهبتاعاانر"د،اطرم،خةإدا

،يرط!!ونباففىبمليضبدرنه،ايلأيتامطقوقحفظآهبةيقبلماانبىوا

لته.بيتآنهويقبهوويرخماون!ااصجار.ويقطغوناسسه

قبا.5--*-رحمد،الىر-ولشبدهلذياالثافيالم!جدهـووهذا

الي"،سنهوشصرجعليهليصللأرر--بخى.لاءقآدارهالضحأاء!أوقذ

.ءثيهـهـكلاله!رةل.او.:فيالمعتصذاذ

لدنياازصرتءنبةلرتاوةطيأاطةر-اءلىخالنررةاس!ب!دبمأالفو

.ةي.كهفيوالقلى+إلبساوخعثونةإ"تقا،ثظفاضبآروزينتها

هـ:!ا:كلإتن،بما"نلافعلىالاقواملفبتأالتواضع!ك!وكان

علىا!ابقديرآا!تباينةاالبثريةشعال!مياا؟هرفةأخهثرفط:آوشظأ

ئنيالإوأسهتمودي-الملمام02وؤ!ع؟)دتطيحىت"1،بالقكشتكا

متا""بذلاقةيرإدثيم،ال!نمريبلمانثلاسلامايظ!ر.ا.لذيةقوالمنا

ح!ورم3بيفذاتبرحد:صيبأفصثمةيؤشوءدقإ-ضه..حجتهوقوة

هـ5وكانايلأنىبمحار؟خا33-إس!وإابينآحمأوتج.د.ا!كامهفيوير"ررل

ادينة.افيالعلياإسلطةابمئرنوا!+عابه

محك،واوحل!ؤه!-معأواجبا&ل!نهـوإ"دوانادزحوكالط

ا!والاعت!الكالةوو-دةالعدوانبردتأعرالتيالنصوصنقىى

....س!دأكئيرةافهاعرباو

اللةر"مةواذبمثا،ارقوتةزلا!يه،الاثبحبلرإعت!موا"
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اضوانآ،بنههـتهفاصبحغ،قاوصمبينفأ)فاعداةكنغاذعلصيم

.خملئكفاومعموجاهدواوهاجروابعد.نآمنوالذينوا"

بكلشني.غليبم"اقةن،1اللهبعنافيببءضولىاومضمالارحاماولوو

*."

.وبهجةبالسلطانالاستمتاعالاسا*مدولةبتأسيميردلموا)ضي

انسانيةكلكةيريدوانماوالعدوانوالقصثروالغلبةوزينتمااطياة

يثبركولاوالعقيدةالرأيبحربةالاحتفاظمع.وصد.اللةفيها،هبد

اطقوقفيهاوتتساوىوالمتويةالماديةكائناتا)اسثياهمنثيهبه

.لأجبحالعيشزهـعليبيتوو،تياطراوتحفظ،بالثهوو3لاابينكل

تفقدا)قيكانبنالم!زقةا)"ربيةللامةيوجداناستطاحو!كذا

استحلاح،ت!ولدساوائعالثراوإركزيةاواطكرمةاجيالا،الوصدة

م!نتهاوالانهضياوقوانعهااثرلمماعركزيةصكومةلهايجهلانحمد

واعبارما.واحتر(مها6وا)صثموبالاصربينالمرءوقة

"فولي!،فيهعصرلا،ويس!رق9رصدليطتعافيوالاسلام

ترالتباولاجتماعالنىبمانضور.إهلمماولمضطقابذيناوالعقلفيبجاما

الانسان!وتالأجماعغيراهذاالىالنداءولميختر،اطسالصاوات

ببتالقبلةوجل.وءذبرقءبماصرتبضاهبهلاالذيالدي

الاقصى!ا،س!دكانتانب!-دعرلماقلبكلفيالمتدسابرا!جم

فرفي؟لهاواس!ادأالفهيرةا)كلإة"لعيشحآشؤلزكاةاوفرت!

كبتكاكاافيليدخللهاوتعو،دأ"ازالاتئلارأدةقىببةا!عحوم

.الضارةالرغباثعلىوالقضاهال!ص،رات

""

ابئعآ-ولهاالتيا"بائلوااربافثاوثربفيالاجماعاصبح
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الةبلإ،:حالروزهراتاسضاراتباالاخذهـفريعلى:رفيقآاز!انيأ

هـالثتاثالفرقةابإبءلىكلقضى،4.المت!إيتالعوامحلفجزوف

ا)قومخفأصالآلهيوالتنظيماطديثةالتثسي!-"اإصماطةمحل!ساوحلت

هـلممو-ينؤرقلاا-:طت11قي،:ونمضاطةوقفياخوةول!

ما.شيءوءسلمفي

واله-دلاحية.الد؟وةراءلىالاسلا..يةالدولةا-شو-ذا

ن!لهمذمب-ن.!بالينا!ف!ير،--ماالناسبينا*مليةاواب!ئاواة

هـذء4اتةذكة؟لهمشا"-إ.جمثرو.اوالواجباتال!با!صيةا)ءامةالحقوق

عقافد!وءلىإلطمأقيخةب،امحلبوقىصبالامنعلي!ميضفي،رسوله

الع!اطصاتعلىؤمجي-قد،الكل-شاطءافي!م-حوزفيوءهاهىهم

ولةلداامؤوواصبح.ورؤساؤهاثلالقبازمما.يتئلهاناكاالنيالقبليه

الآلهي.الوصبذلككلفيمتبصآاننةرصصوللميدفيالسا!لانومماد

جميعا.والمؤمنون*ودداهالايقتفيولاعنهحيدلا

!كوء،ا.ولرست-لهوبعلىيؤصسىاتاتةارادوهكذا

055!!أال!افيا!-4جمهوريةافسانية
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س،ا/صيالما!لمةا

.صورةتمطيكاسلممئذب!رباد.رتالتياظرادثصنلنكان

القديمإ.وملاتهاالضدافةبلهواحماهالاخلاسابرالنبيالخح!رجل

صديقهيق"الصذي!فيانارادالرفيوالنبي،ا.هاعرومتانةالوثيقة

من!لكسبيلفيوالباذلبالدعرةوالناهضهجرتهو)-فيقالهديم

الوهـبلاقئئثةعاارت"اليه،ؤ-فيالكثيرالك!ثيرنفسهوذاتماله

رسرل!!رولبمرنبكرابيلقلبظمأنينةكزهاهـ!نا-إبمةافي.

بىف!تانوئتمااضت!صلحتانبعدالاعليهاردخللموإممنه.الئه

إجرةابعدممرهاءنالتا-هةفياياطارةانبلادفيالفتياتكث!أن

اه.غ!رماهعذربتزوجولم

اذاوليهنالزواجهذا.الاوروبىالوسطقىغريبايبدووقد

والقاليدوالعرفالعربيةالبيماثةالى.واقتضته.التيالعواملالىنظرأ

جميه،لمحمدؤنالمعاصرالاصحابلمبجد؟،الغرابةهـنثبئآة-"نجدلا

وحديثأ.قديمأإسلىرناو

..يريدهاكانالتيالاوليةالمتا!دفينظركانعتاذاوانك.

التأثيروطريقةعةاليا!مهاغرا!"ممقادرعت.،اجاتهزومن.النبب

ويؤكأنةسهيةصرالذيكانالوفاءو-لالوزممائ!االقبائلنفوشفي

.5!ب.قبلكلاجمالهاتجاهفى

يخطبلاندفعهم!فأتهفيورءبتهبكرلا!بوفاؤهواذاكان

دفهتبما.التيهـبيةالغامذهفنةسا5ممرهـنرء"ا)-ايخأؤهـ?ذث"كلار:خها

بالاعبا.إءتالتيالصابرةادلا"الكللملةزء!4بنتسودة9توجلأن

الغهورالمسلمزوجهابموتؤجبعتكاولحبةالىاالهجرةمضضومحملت
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أوئثنكواننإيرمةلمم.الجيا!.الهبرصبرتولأقيالةربةدارفي

اصببت،بماجرانهمناعببتالذيالاسلام.علىتنع

قلبهالىلفاقرنجهناليهفساثه-احبال!دبقانجنةئ!ثة.عاوقدكانت

لرغباخها.فستجيبآ-الراصةاسبابلهاكلنفت"..قذو-فزثزفنألىو7

مثطازت:.اباحررملهاالصر12..ورطنردخلنالعضافئانئسا.وبمنف

المؤمئية.ام!،الصتةقي

*.".

ولم،إلاخيرالنبنيالاولالهدفةياالغالمألىالرصئالةبلاغاان

..دآأاداثهاؤبينبينهلضحولوالحياةالاصرةأ!4ثاتبهن

ورإط7مرا!ا.ا.لدموله.ومؤ.دردشءثفالىئظرثاذاوانك

الهربب-ئل-القباالىكلنظرتاذابل،اراعراغتياله0غلىجأشيا

..مملىثا-صلالغزوالةيتصينذاك

قدالرجال-ولةكثر.وانالوقتذلكالىالنبيينكنوأ

تاثبهصدكلواممقبالمدوانااهدوانودفعا)خضالفيلهاذن

لذيئاذن)!ادتدفيحربدهيبمحالآلهيالو!!بجا.اتالاعتدآ

اخرجوامنالذيئ.،لقديرؤءسلمعلىالله0ان؟،.ظالوابا!سمرقانلون

وفاناوا5:ار!(وجاء."اقةربضااية:لوانالاحقبهيرديارفم

يحبالمبتدين8لاالئها!انولاتعتدؤ.يقاتلونمالذيئ.ا.دتةفضابلفي

..العوىتوجصهعلىقد!أواصبحالمطونا:يأحولقيبهروقد

وسلبهاالمادية.الإغراف!سبيلفيألجاهاونيثءملهاكانالتي!اطبربية

التيالعلياالمثل!عبيك.بر،تكونانالىيوء2!ا7والتظايخن!صوفا

الدبني.!الروحاطير0سببكؤفيأقة0اوضأها

ؤخظيبأ!،.ءظضكأثن!!ؤضياسيأؤ!نثسعأؤئبيأ!!دإبأ.فىق!.
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ءا.
!فيص!امع!يدضللمكان،ان،.ءتي،أ.ضطيروقائدأ،مفوها

.نإرسبد.اربهط.منيدرصهول!لر.و.يا.دإ.ا!!!هإنه.

بربرنوصدهباصي"عرفيحقبرب!.بىا.عتزإم!هبهبرةدعد%ان

.ندأبربهوعزف؟اسربهذكر

(1)ه.!!الماءلناببرلىونائإ.مح!د0.9%

الا!4واعدل!طرمااايتباخةدلدودءدومنلىدرحنولم

.ببهة.سوى،دعوتهبىبهلإطش

،لإ.الإجمدا.ريدبالتيمكبما،.مرارآتغضالهكاد!التيمكة

خهمنوطانجرجتهالتي.مكة،السيف!دالدءوةقاوستالتيمكة

.جثةبامدةبيأترامنافى.فيالق.بعثثمكة،االيلظالاتفي

ب!كهصالظوهذه.الاولوالمالنعدمعمكهحالهذه

العدوهذامنيتخلصانالواجبمقف!ن.و،ءدهاالهجرةقبل

القبالزمابمبريقودءقدراتهويمتلكابرإهيملمجتفيثحمالذىال!ود

الجهد.وسمهاماالاعلامدعوةعنو!رفهااليهتحجالق

ابيبفنالرنافي،ئلوالقباالاصلامبينالكؤودهي.المقبةمكة

كانانوإسعةصثهرقيقبلأبوليرنانبذلكالمؤلفيريد.(1)

.وصى،برنابرت،بوايونه:ثلأابعارنةمبالاالناسببنيمرفلا

ئحتاجتئهوبهالتعريفيفرءوجدهاسيفال!جم!ا!ا

الما.فيصىوحداحمبمامعرفةستةاضتابل،(لاصرةلضبفةاضاالى

المؤلف:قاللذلك

!!أطءبنابرليونعدآان
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الذودهالةدوهـذا.نمحهـ-كلمخلصائأ

ر-لألىإةبعلاثين3!رأءلىة!ز!هالث!دليدالبطل:لاصافبصه

ارورويلانيقاتل!نمامدينةاالىت)د!زةو)ممن،قاوب!مفيالذحر

.ع:يرةكا:تمكةألأتواقيصرنيالإ.كانت

ءلىوارب!لهصحقبنالثهلعبدكتار-آالنبياءط!اذلكؤبعد

مسيرلمهدامحتابايفضواءر.انر-إلثمانيةننلفةم!ثسيةرأس

المض!اؤقينوهضالىاطكرتضربانةخث،فيه؟اويهصكيومين

قربق.مناوايائ!مالىبه!فضونالي!وداو

فيانتةر-ولاءره،كاصحشبناللةعفدتحلةوافىوحين

المدبنةالىبهاوص.إؤاقريققاةلمةها-ثا،واصضابههـو،الكتاب

نوةلفرانبعداص!يرانبنكص-انواهـ3بنالمغيرةعمانومعهه!

اطةسعي.بنعرووذظهالمغير!ةابئ

الذينواليهودالمدينةفيوالمناؤةونمكةفيالمثصرعونبجدولم

انهسو!ءلميهويتن!رونبهث2رونما!دءلهالضغينةيرماون

فيف!!معلىيلو!3انالىا)ضياضطركلااطرمالاصثىأرفيقاتل

تواطبتقاليدي!بألاالذكلهقدرتهتجااللة،وإممناطرمالاثثر

اثمري5ليتواالاسهرحرمهيفا،نأوزلهايقيمولا،البث!شعاليها

7وا!إنطهأنيت"فيقوافللب-.يروامبينغفيماا)سلمفىضوا.فبها

العربلجزيرةولا،لم!صة،اجمعأال!االىاد.لميخملوالايبلام

.-!اجمعالعالميكو!دفا

الاصلامعق!يدةءنالمؤمنينايفتنراناسقاحه!المفاذاكانوا

اولئلاقتالالاسلاميستبيحافا،الهلمجاانيةالافالمثلتحملالتي
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الآيةؤلت.تقاليدلمعلبهانراطأتاطرمالقالاسهرفيالمثركين

لالنافغينوزجرآالمثركينءلىردأاله!لاطماللهقولوهـب

فيهذتالقل7فب"قتال،اطرام"ث!رعنبهألوزك:"واليصصود

اهلهواخراجاطراموالمسجدبهوك!راتةسببلءنو!دكبمر

ء.،القتلمناكبروالةتتالفهعنداعبرمنه

!"

وصيقىالقزيرةبارهاآلصومتكاث!"فلاا)قوشىناردرتثعتاا

كبرى.يحاريةءطةالجاهليةكانتفيفبدر،الةربوخلأالرراحل

فيوتجولنصولافرصان،بالسلأحمد!-ةمالبربدربالما

للوثوبم!جفزةيدر،الفضاءاجوازفيتحنفققريشواعلاماكأا!ا

ور!همفييا!منهـك!و،ثاويلا)ضضدههدإوعدصلة(إهرصآ)*تات!نضظ

بطالهعماؤفرصا!ملحياجضودهو!اماحمدو،الن!سوالةوزن؟يعتقد

لاالذينالقلائلالافرادبينكلطرإطالذيالايمانن!وااكم

المدربالقائدوؤوجنديأوال!ثرينوالضلاثة4الثزثمضرتجاوزون

يعرفالذ!يالفطن،اطربيفتجهصطبيرا،ا؟نودبتمث"البصير

الله!رسبرلعدا،يكض!سبكيف

اتةةصوابل،وةواهـاالارواح:وملائ!خ!االسما.نسوابل

اسلحته.وندرة-:دهقلأءلىبنهس.نبيهيؤيدالذي

ولكفثمالمعركاالىفترلواوفر-اخ!مرمماؤغمإضرعونااعتز

م!زصةهامد-جثثأوكإراؤمارطالهمأهيلحتىقليلتيرايلبثرلم

وسلطاالثافأالثطراسو!ىبدشقلابفيالاطرافمبتورة

موويناديهمااليلظالاتفييقفاللهرصولصدواذاالاءلملألفي
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ربيوعدفي"اوأيتقدايخما:لممي!وذثم،وا-داوصدا.،صف

!7انتمرأشمنر!!فآ

علىالدةفضلتذكرالتيالآيا!ب!ذهي!بط!بريلالملاكواذا

:ونصرهتأييدهوتأيهرتيئالمزرمجلينبيه

ا-ةلوالركبال!م!وينجالهدوةولمالدنيابال!دوةانتماذأ

ن؟أ)ءراقةليةضيولكنالميعأدثالاصتافتمولههـتواعدتمبخ

وان،وينةءق-يئمنويحيبينةءتهاك..نلييك؟،.مةهولا

كثيرآمايمارولولآقاءكمناثااللهيرر-كغم)ذ،ءاجمدهيعاقه

الم!دور،تابذءليمنها،عهلمماللةامحنو،لاءرافيولتنازعضملةصثلهم

ليسةضيابحممفيويقلامم!ةلميلآاعينمفيالتةيتماذيري!مو!واذ

..،الامورشصحاللهوالى،"ف!ولاأبمنا!رالله

ونت!ثكرلع!جمماللةثاتةفا،ذ.لةامنتب!بدهـواأدتهنصش!ولقذ"

الملان!ورنلافآبنلانة؟دآربمانيكزيمالنمنين.للؤتةول.اذ

بمربدآهذافور!م.نيأتوآوهـاوتحةوازصبمرنبرا،مترلين

لميثرميالاالثهصملهوما،مينء-ؤ)*زح،منلافآبخي--

اطكيم،العزيزاللةت:دمنالاالنصروما،4بربك!اظإولتعلماق

."ئبيننجافصصملإوا3لمءكبهاوكفرواإلذىرون..طزف!لم!طغ

وتبدواطدثئفىفيأعلاء!اإتزفا)قيبدرم!زعهذد.هي.

ا!اصلإالإسلامصرعهيعذه،ةيهاا)نظرانماملدم!جليةواضحة

الئقيلةبالاسلحةولاالد؟باتولابا)تلأشاتثاؤضكاربواالقوم0+لأنلا

والنورالظالة،فصرعهالباطلاطقصارهببل!رهمفيإهروفةا

...إ!عابفةفىالثسواطير،فابادها
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أ-أ.جاارو!لا

.وقد.كادرقصره-ديقةفيوهوبالئحايثيطلقأيركان.افواة

رقدجلسالزاهيةثيابهميرتدونالعربمنفتيةالىوبىعرصثه

.االبينكذونيتذصكبالةمرواثمةاليهميتحدثوأ-ذجدخ!م

يطفراليرمطروبأعرصآوكان.الضبابخلفمنالثهساسثمةاو

شال!لهم:.ذولتهادارةفيواخذهجد.فيكمادتهلاالبثحر.ق

ا!يج،ونكظ.القوافلء-!رادهياجل:فالوا7ليدراارأبنم

.يقيلونوفيهايستقونمنها

بهاأجرمىماعالتماماب

ل!!إلا-

الهندؤتجاؤزت.ف!بلفتالارضأؤطارفيتطايرتالاخباران-

كرىعرك!علىنقضتاولصسطط!بنةقصؤرافيوسةطتلمينارا-وا

7اخباراي7اخباراي-

اقةمقوعرةبعدهما،-لهءمح!لاغروبرم.،عظيمانتصارت

والمث!زكين.الثركعلىاهتةلتكرنلنبيبمازخرها

7ماذا7ماذا-

اثهرايةبىفعالثهءرضولان،قريقعلىائتصرصدآان-

.والعلطانبالعزةفىفقى

الرءوحط،اسا!فيقريثهرتعزةهذه

""

ارتالنهانالمسالوئأوعلمالمدينةالىوالاءسىالغنائمسيتت

فذ..الفنائما!بيةف!صمممافهينتظررنوأخذواجتد.واعزنبيه

؟لاهـ
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اموله:نبطقابعلىيهجطالوحىذاذا

ولذيصولرل!ى!4لتهؤ-ان،ءةبءنغنمتماط-ااانطوب"

هـمابالتةآمن!تم!صنتمان،ز-لجهلا.بئووالماكييياعي3التؤالصنن

قدير،ثصيءءلىمحلواللة"لجصالنأااك!يومال!رقانيومجميدأءلىاش!ا

إ-فيااء-طبينباالغناؤم:زعوضكذأ

"ء."

واربانها:"الم!فياصنحتهو!ةياالعظيمالأمنتسبحلقلم

المنافقينبق!لرطعنبومبدريوماضفاهماالاعرابمنضولهاو!ن

ببزةا"زهاهاوإؤمضيخااقلبربفرحا؟المهومةثطباصهوالمث!ركين

.ءظإمصوادثجمهخبةبهءظنينرم،بوعدهنيئةطهأفاوملااق

ة-االمتقيد،الارادةالمطاق،إطاحااصيداو5اللةرسول)ن

سئم.!صلإخبراوتوحيد،دفااسطو،الائسانيةطيراليهاللةبوءيه

علىللدينةالمج!اورينالاعراباذىعنالطرفوكضالنييغا

وتأرثها.فتن!موطولاذاهمكثرة

فةدا):ك!يديخاءدصراظلالغنائمتلكمن!مثئأتجدلاوانك

دليرمف!اواءتلأتاد-بهوبالبرةا&محةيدهءنالايديئلقنتما

بن.صرلمااورزصالاا

بيتهفيولاقي!دالضي)بنةيتزوجعيئفمذا،صثيئأقيدلااجل

الرحلبءنح!خمةسوىبهيتبلنيء!الهليسبل،ءطاءولاوطاء

.ليمودي!ارهجهد؟يقرمهلبعدما:بحملها

""

الاتجتصاديةفىوتجإعلىويسبطرونإ.لمديئةفييئمبرنانجييردوكابأ

الاسد"نجصئج.لثحغرنثحئفاعيئون،.وبماسوا!هإ.الئجارلهوقي
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طزرجوالأوسابينالبةخعا.و:ةالمدأونارأبدناي!ثعلوالكئهنمكانرو

ءكا؟يعالعزةلهملتبقى.لمانهجهةءن-واموبينوبيفمهمج!4ءن

واحمىارومةالعربءتانبلانفسمميرون،؟كانوأوالسلطان

يدضرلنوالني.ابختاراقةثمباحم!يعتقد:نلان!مآنجارمن!م

تحفظالتيالمعاهداتواجراءءخ!موالذوداليهمالنةربفيوسعأ

انالغيظفىغاظهـمولكن،وبيتهما،-فيبينوالمساواةالأءن

ابئكأأن،الجاريةابنانهزع!موفى،اعماعهلولدمننييألم!

يعبزهؤلا.،خلقهيحابيع!أناللةواقهمنالكرامةي!تحقلاالأمة

.سبمابمالغير،هؤلاهويذل

قاب!اكللذلك،احماءيلولدمننبيآ(ختاراقهانيؤمنو(لم

بفواولم.اليهيطمأنوأفمبالا-اهةعليمالنياجراهالذيالاء-ان

فظصا؟المسلينمةعلىكرايحافظواولم،علي!ما5اخذا)جمأثودباله

الوحدةرأو"اص!ق!بهمالفظصثقبرل،كرامتهمعلىالمسلون

إلجحقلإبنلفالاسلاموروحالمتفرقةالقب-ائلىتفم(طتبتية

المقدكا.برباطما

صين!أ.نجيبدونيةصيتآويعجزلميكتمونهقلوبه!!كائواالغيظشق

.منهمكليحتىلالنيوكان.د-3فيو،واقوالهممالهمافيي!دونه

.الإسلاميضمهملواهانفيورءبةرصثدمالىيئوبواانذلك،رجاء

.وصنئأءيظأعليهمماءلىومذلككل

3،ئيءلداعزفييةجعومنالمىلمماياواءنيتخقىو(انادوراا

ثوبهافيبلالانصارمنلاعرأهءمنماحبنى(صدفخاط.اعراضهمفى

عوبى!اان!صفتنامتاذا!ئلاندريحصثمنرأسىء(خمارفي
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جمودوالب،اطيا.منهليهاءفثبأالارضعلىفوقمت،ألمجغلدى

الاليمالمضظرهذاالمساليند)!فرأى،جاز%منكليض!كؤن

علىالي!ودفدى،وقنلها)ي!وديعلىفهدى،صبرآبتظعفلم

لامراانتهىلكنو.اإقتالالىالفريقانتتادىوهخا،فقثل.الم!لم

اهـاناثأ.متاعآيحماوااندونعلي!ما.؟لاهبنرض

تشهدالاسلامسو!رأتانكنائنهاوائارقري!قامفىوةد

وتضعفثأن!-افيئحةضوثوحمف!مللأقبا"بينبرتجترم.وتقوى

في.قريشص!اطال!،-فزدانسففانابوفئى:،ألنا"س.نجآيئبنزلتهم

لم!ا،5امنغرحينعليلمدينةاعلى.وهجمممرص.نج!شئلصا+ابةبىنةا

الناستفادىصينهاربآفرثملآوقىب!يتينواحرقصثشايأفقتل

طتهيل،مطهصنآسالمآيذ!صبيدعهلمالنيواممن..اللاحالى

.نغرافى،ةطرحالاثقالبطرحيتخفففأخذيدرلثفخثيانبجنود.

السويق،ةي!غزو،ةالغزوهذهوحميت،وادعاوالمسلونهفنمهاادوبق

لاعلاميةتاواالنزلفتصاترالانتصانااهناءريالقايلاحظو

،الاموالعليهموتدفةتيثربل51علىالضائموتتابعتالاولى0

مطعمهاو.!!سهمنشيئأ.يغ!ولم،الاولكحالهظلالنيولكن

...!!المسكنوضؤولةلملبىا،وضثنالعيقسظتفي،ظلفصبهةاو.

""

الفيارجوابهطرادابثيرملتثمفارسوليثيرونابطونكالة.:

واططيقىجلصق3مضيق!وبالفارسذلكوماكاد،يونمءبيحة

محهمنوسالةب5فاذاكتابهلبهضالئي.فأفرأها.إنمب!ب!الةالني

منالرجاللاف7ثلائةتغدالتناليهقربقبحملأانذإرفيهاالفباس

بعير.والففارسوثلاثمثةمدرعسىعشةفيهم
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الطبول.،وةرعيدهنوزفارالن!ا.عاقةتئير؟رجيث!..جرانها

بدر...لفتلىالثأو.فيورغبة،اطاشيينألثعزا.وقصا.ئد

جنن3الفالئيصولالتف،اطلومبغفتاتغ.المسلىؤنوخة

.،صزبهـتعدينا&لاحمجملونالانصارمن

شيونجهمعلىورأيرأيهفقركعادتهاصحابهيذثيرالتيفاخذ

اكن،عليهن!الانتصارفان،ددخلهاالجيثق.وقىكالمديتةفى.البقا.

فيامزارلمالثبابوبالاحرىبدرآيد!كوالمالذينحماسةولكن

لرأ!ميذعقانافياضطرت،الاحتةالكثرةوهم،اطروجعلى

.الاكئر،لرأيآتقريرباطروجيرضىوان

لامةارتدىنابعدمهانظايءوبوكأاب-"رضىالفيتذوا

.د..جواء!رة.متطىاو،يفهتةلمدو،محهبرمكاو،يهصر

فاصبحمناتباعةبثلاثمئةاقهعدئهسالمنافقينرعادطريقهوفي

رجل.مبهمئةذلكبهدالمسلون

تهبرقدإاطربيالنيتةوقيدركونالهيرمالجيوكادة15ولعل

واحتاطوالجناصيناقةا)نظمفقد،الةفيلاجيشتنظيمهثتامجيبةا

.:قائلألمحتمالارضنثزءنعلىةلرماافتركالكينئثهمبنءاا؟ليعقلظهر

جنهملايةنالكبذددفو،ونكرأاوانتصرناا5سوان!مم!تبر-والا

ال!ك!ين.تلطهناعرضةلجيقانظ!رفيتركوئم)فنابانالةوزفبظيهؤ

في!الرالمسالينانتصارغرفةد،اكيقدره01وقعوهكذا"

الىرتخفزهنمتراديهموالغ!ئاثمالاسنلابلمموشاءتا.لاعر.،اول

مؤطئمممغ.قىك

اصرهثملرناةعزاحمثير.ففملآك!كالمشركينفيلالهوءينكثر

الئيبوةيةويذبهرقتمالاعزعاقبةويرذرهميناديم3اقة.عبدورئي!هتم
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،اصن!ممرلرماةالتركال!كىبنهـئبىالوليدبنضالدةطنثفد

ارروتفض!اوالنياءرءخدازصتوالذينا)ةلازلالأفرادءلىؤ!حر

فاكاثفيم.ار-يفوممل"لمفءنفيالمسلءلىئمكر،مخالفتهءلى

.لاحياةطلصأاهيدانامنفرواو،بم"3وافطربإصملينااعر

حتىالانحما.ورؤوس11،إ"رينقداصالاالفتيمعيسبماتولم

وجههثجالمثركينا--دوةسبهالارضمنسثقفيالنيو.قع

بدآالنييجدلمفالا،يقكلهانكاصدهـمحا،،؟وإعيته.واطاخ

ص-دعلىيفلولم.قتيلا-فارداهبهمضرإ"،بقتلالااوجاة.ن

.هسواانسانآالنادرةوبحلولته،ش!بمظوثدة،بأصطةوة

المسالونةقفرق!صدتل!عدقهل:المث!رعونوتفادئ

ول!قمحىداتقت)ولموااضسأينادي!ركادو)ءن،ج!نؤن!موصن

اسك!نه.النبي

خلفممشكواوةدقتإوالانتصارااهذبعدلمث!ركونانصرفا

لهصزنالذيإطلباعبدبئض!زةالثهدا.سيدمت!مقتيلاسبهين

ولاكت،هندبهمئلتانبعد،وبالا-رى،اطزنامثدالنبي

!!بنبلتهرماهالذيو-صيعبدها،واكأقتانفه،.وجدعتكبده

اولئكعاتقعلىتقعااةإمرع4هذ.اةثلفيوالمسؤولية

اندفاعءوطنفتركو)..العاجلوا)نصزالطمع.غرهبم.الذينالرماة

وشثوالاتتهمقليلافتواا!مثلو،الف!لالىىادممااطلفمن

ر-ولهلإءرإفضهمبمخاالثهواس!طوااقتييماولماالي!ب!نز-5افنائم1

البهمابط.صطرالغسكريةوءبقريتهبةرابتهادركالذي

نشلتماذاحتي،بأذنه)ذفو!موعدهاللةصدتموبقد"
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من،.مئغتحبونمماآاارمابهدءنوع!يتمالاعرفيوتنازمحتم

بمولقدليبتليمغنهبمحرصمثم،الآخرةيريدمنومنمالدنيايريد

علىت!نولاتصمدونإذ،المؤمنينضلىؤتلواللة-ذو،كأمءفا

نحزئراءلىلكيلابفمكأفالما،مم!مآااخرفيردعوآوالر-ولاصد

عليكمانزلثم،نعماونبماصب!وواللة،اصابكيمءاولافأ-ئ!ءا

امتهمقدوطاثفةمنكمطاثفةيصيةباسأامنةالةمبمدءن

الاءرمنلناهلولونية،؟اهايةاخلناطتءيربالتةبظترننةص!ما

يبذونلك،لاماانف!هميا،يخفوننتةالاصركهانقل،لثيهمن

بيوزءمفيلوك!نتمؤل،اهغقتا-اماشي.لاصراءنلناممأ،ءولونلوكا

فافا.اقةلىوليت6مض-اجعهصالىالتتلعلإممكتبالذينلبرز

نا،الصدليربذاتعليموالله،قاوبكمؤيأماول!يمحصعدورآ

مانجبمضالفطانا-لتذلهمانماا؟مانالتةىبوممنكمترلراالذبن

الذين7منرايا.ا!ا،حبمءفوراللةان،ءخمما!هعفاولقدكسبوا

الارض.في.ضربواذاأن!مالاتولواؤ-اثواكفوكالذيئت!رنوالا

ذلكاللةليجعلتداوماماتوافاعندذالوكا!واىغراوكانرا

ولق،بم!يرنتهولبماوالله،و!تءبيوالله،ةلموبهمفي-صرة

،يجمببرنمماص"روشخةةالله.نلمغ!رةمتماواللةصدلفيقتلتم

،إملهتاقه.منرخ!ة،فبما.تحثسوناللهلا؟فقتلتماومتمولئن

-خففرواعنبمفاجمف،لك-ر.منلانةضراالقلبغافيفظآرلركنت

يحباللةا.ن،اللةعلىوءوكلمتعزذاةا،الامرفيرهموإوث،!م

اذدقيحثذل!بموان،ل!مءالبفلااقةينيمآائأ،(لمتوكين

..،.المؤ.خونفلبضوكلانثهوعلى،بعدهمنرخصرآالذي
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نحالفةادفيبانالثابتةالعقيدةالمسالينهذ.ا،هركةاك!بتوقد

وئصاثحهوبارسئادهبالئبيالثقةازدادتوقد،وتوديبهنم"!ي.نئهاز

عزةمن.اطلياة.فييكسبوئهؤجملإ؟نا!روكل9خننريلآأنرفهمنز،

...بطاعه،رهنةوا.نجأنة.اوم!

المسالينكئيرأفادامميقدرسالنفسيةالنا!يةءنصداوفةرغة

يهوله.نابكلمتمسدينالئف!اؤأ!رعئدلهفونبعد.ونجغل!نم.فما

**

فيكلقىفزفالا-ل!ماعلامبجدانجدآويرضيهلضبيبلذ-كان

علىالقظ.سبيلفيالا-حنلموجهود.جهاد.وكل،وناخية؟ييلأ

وتثبلتالمادةاشاههـتإنتخذةالآلهةوعبادة،الاصرإكوالث!رك

ةسيك.غ!ومن:حد.الحالقالةهـإ.دة

فربقآيرسلاناليهبطلبنجدامير!الكبنعاعراليهجا.وقد

الدبنفيويفقهونهالكنابويعالونهنجدفيلاسلاماونبثسالقزاهمن

ثعرفيالرغبةكليرغباةوالهوابئكانالىالنبييطمئنفلم

والذودالقراءبحمابةنكةلأعاعرانالا،نجدربوعفيالاسلام

منهمواختاررجالهعلىالفبفأ.نوموانيقهء*د.واءطيعنهم

اوص!ماال!ناسوتعليموالتبثيرالدجمايةبواءبالقيامرجلأسبعاي!

.كلربنالمنذرؤعلأ.رأسهم،.افة

رصولاكتابرساوا"ئفيدآاسبعون1.الةرأ.يدخلكادوما

يفن!ونمحاءرؤومعايمم!هص!وانماالر-ولبرءدفلم،عا!.انلىافه

زيدبنكعبسوىالق!لعنبةلمتولمال!لاحمنبهنم.وهم.مكزل

..باعجولةافلت

اعدهملذلنءالمرالاءءلأهـوحزنما.،!حلىالنبقهلىبحزنولم
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المئركينفخاخفيخرانأهـاوقد.والتبليغللارصادبتف4

ء-ننشآرهثفةدال!-انبةرة4لاواحاب!يلهموء*دمواكاذاب3

ثفينا1وسروااآءدرب!مففت!والالدينةيئورابرائلا)قبالبمش51ا)قر

نجصهأ.قريدقالىودفعومامنهم

لابيهئأراليفلمهاهابابيفي!ءرالةهـاءاصدضبيبأ)بتاعوزد

يرصقونهوطةةو)اممعبةاالىاقتادوهوقد.ردرغزوةفيالمقترل

وقدصلاماركعتينيصلياناليماصلبقتلىارادواوصين.بالحجارة

نازظنواانختض"تافيلولافوالمحة:لهمقالثمضةيفتينرعءمين

قتل.شروقتاو.عليهفدوا،لأطلتهماإرتامنخردآبي

بخذلانسور!ممناولالصراءبمم!لالسهودشرورلكنولم

النيالىبعثواحقبادفيالنكباتتواليجرأموقد.أ--د

الىالنبيفاجاب!م.خطأاصروناقتل!ملهمشخصينديةيطلبون

ديارمفيلهافاءوهامأدبةالىدعوهوةد.وءدلا-قلإنهطلمبيم

يقذفواانصاولوافقداءخيالهيريدونكاكأ)م2ولكضالدعوةفلبى

ادوءخمولبهفتركلمراد!الني.ففطنءنءل،ةخمآأحجرعنيه

مصرهفحا،مهمبآطااف!خولجداواأرفحين،تج!لةوجهـزعلي!بممةضبأ

ا!3تحيارهضيقطعونطف!وابلاطه!ارواطالواالمسلأرن

المدينة.منيجاونيدعهمبانالقتالقىكتلىفاوفوهذلكرأو)

متاعهمفيشيئأمعميأخذوالاانهـسطجلاؤهمتمومكذا

.وكانواذرعاتخيبرالىهـجاوا.منهمثلائةبعيرلكلحملسوى

لفتكواغتيالهبهالفتكارادةيقابللمصيثرحبمجدمعهمالني

ءمله.واغتيال
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إذينء-رواايظةفتبنيسوىاليمووةا؟لمنالمدينةفييبىولم

اطتكإمهرب!!وام!جثفا،فه-ضمرطن؟المراحرجافيدرأةاصربالم!لين

هاؤول:تلىؤات.!اال4زثك!،االغفائمءنهبثينفسهالنييؤفىولم

الجهت.رفيءلى،باكشإئما"افيتةصيمعدلهف!نالاولينالمهاجريئ

!صبماط!خ!ببهبماجمفكي
7ء..!يماهـ

ث!بهبم!.

يمتجثثءكأ.
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الثاع!ناءص!لأا

وتجد،الئبياسسهاالتنالاوكالاسلاءيةاطكومةممثأنتوحلدلقد

بذلكسفياناباانذرانبعدبدرالىبتفسهوقاده-رارأفيلقآج!ز

عنالموعد،فاف!دهما،ضركينقاوبفيتقاذفةدالرءبو)ممن

ولمابوربحتاجرولكنه،صءوسثهمنالاخاليةأبدشالضبيفألفى

معه.و.نهومطمثنأآمنآالمدينةالى

فيينفقهاليمالفنائمكسيتجماالاسلاعيالو-بةرضوقد

وذوياقةالىلدعوةاولحاءةاز"صبايهتقتفىماوالفقيرةالطجة"اسعاد

رفافةخصبةوامستوقىفمتذوياطاجةصياةنبهت.وقدىا)ءر

وقمدوااسلوأ-ينت!ماشوكلفقدواالذينلاولاونالمصثاجرفيصكلاتمم

.الا-لامسببلفيثررات!مينفقونوااص؟ووامما!مضاراكمءن

فييماعووالترفالرفاهيةفيينغرانيريد.نمجتممهلاوالنبي

اليبالعيقينهممجحممأيريد.وانماا)ميشولذاتالنةس!مثهوات

الحشؤنيما"ن.5تيفيماعيشةيعيقانيريده،يرفولايتهم،صد

اطبرةتحريمجا+،ذلكاجل.ن،والاص!!الوالجدالصبرهـنوشيء

الانانيةاطر!وتثل،والمعنريةالماديةابمصيوية:أ!مالتي

ا؟-سوحزم،الصحيةالجعءخانةو!دمالكريمةوالعا!ةالحارة

با؟ثدبكفبالذيبالربحبتمرسواانالمجنمعادافىمنلدير؟لانه

الجتمعتغرالتياحاراؤاتءلىقضى،وكذلكالثريفالحرا)"-لو

العىليالواقععلىخيةالمبالعمليةالارادةوتثلبالمقباتوقعصث

ادحر.ووالتنجيمانةالكمف!وررم،المجرد

67

http://www.al-maktabeh.com



اتثاعا،مجتصعافواداءنةردل!لالاءل!المثلهـون3ء.-ثوبز!د

لاكلواقاءك:ءبردوكؤاحهزكمالهتووجبرهـجهود.ئبانهبخئيالإفى

.انلثإقواقتحامه

هـءيةا)ثاؤءأطرؤومار13سباصعارفيوقدلاتلاميةاطيةؤ:الديمووا-

خبره"نرديهف،ابدذرواتارفعقيو!وف!نا،.الخيء-اةفي

ى1،ءداناثوفا!ز!االحاحاتفىإءاداهـهكانتبلالافراد"ن

ثالذثنيفهد؟اصذإضااالاعراباسرف:ؤ-د3.الامة.ببتكا؟ت

منز-كان،ون!ارأ)يلآ4ء-اء-،حباصبمالنبيمضايقةفيالأجماعي

ساء4))حقونمةدهكاناالذيقالضه!ذاصدمنيرضعانألجكنة

،ذمم!،هاحالااسدءبمثيءاعزوالاءراب.عرقدهالىنج!يمايطمأنالق

دقاتالىوزولديم:اءالةةءلىشاالاشفارطلبزيارامهملتخفيفالنص

.ة!شإعأجماا"اا-ثراحوورزلك،الفيءلىاطالد-ثقبل"لهم

"*

توا!لمةانسبما-اصفيدفاآءدراقتاوالذيئالقراهنكبة.بمنت

الهاليمظ!يخ!مءلىر-3وآ،إهـع!وارشام3ؤءليهفيجهدفمالنبي

واذاعتهاخوةالعلىرثقادريناعب*وا!تمأ،والقرآنألاسلامية

.الناسببن

لأ:-بيز!رؤدالضبينةسغلأابد%اهالةرفجيعة!كانت.نعم

بقولمت%ثة..نواؤر،!ولكض!مالقراءقتل!يثنجدأيريدجي!أ

إنبعد.بنفزدآث-رةالىالهبيازممأوهئا.الكذخفن!نتبداصد

رثيسبغثورنهراد.ا.فبن!4فانتهز.يشسضهوعر.ثزببماغسبل

هـلمطثثوا&-ف،عديا!ط!لمتيمنهمن:للآقاءلب"،فهبمالمزم
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.،منكفيبمنهافه:-5ونالالجاشرالطالف!اليهفنظر،راصته

علىا&يفوهوىاثه3باالنبينطقصايأدعضوريدارجفت

،7فييمنمكءن":ئلأةادعنرروجهفىوثثر.النبيولهفتنالارضا

وععفحك!عفوك:فأجابه

!عدولالدا)!فحبلغاوالعةولاعظمابالهفأدر-آالنبيعطىا0هكذاو

بم

لةريثىوتحديآوفاء!لوعد.بدرالىخرجالنبياننفآآجاء

الاسلامب".لالعنربةواظهارأ

حسينأالعظيمولدهاالزهراهافينهولد!وقدالمدينةالىثاب

.بعاماطنولادةبعد

فيهمابجد،ب!ا،رفيقآاهـيناهـقوءلىءطوفجدا)خبيوكان

الضخمملكهيرثونالذينالذريةبفقدءكانةالابؤعاطةةعزاء

والح!يناطنفيبجدكانؤلنهالواسعو-لمط-(نهألعربض

.والس!ىا.العز

""*

دورمفيواكألت!مالنضيربنيالمدب"بي!ثوذخببرحفلت

النبيوعلىالا-لامعلىحقدوا،مولكت،اعالهمفيوشار!صضبم

ضدالمربجزيرةلالمارةألظروتبننظرونو!نوااطةدافدح

ططتهمآذئفااو.يتربلىايثوبواؤمنصدايضخلهو)مجألا-لاما

مكةوالىنجدالىالبموثا!هثو،بالعرجزيرةلالمابىةا5ربموالتي

!واوادالعتالواصولاافرقواو،است!طاءرا!!لاسلحةامنبضاعوااو

.مايملكونورعمامزصقابلرهو،المدخرةتهماوفىلككلجلذامق

ودولتهعدعلىالةضا.وبفاطل!ممرةةريثىبتاست!هاوةد
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!رارآ-يثآوءيرهافيدفيإ)قبائئىمن-أورهمو"نهـموجص؟زوا

هذاصسفبإنابرا؟يعص!يرأ،وكانلافآا)ءثسةجضو-هبلغت

بئصد5دميقصد،والأزصانيةا)ءرب-مجد،بافيهدمرمصدالجبش

انلة.رصهولااللة!د

ولونيتداوعلفقوادولتهاطورجاصيىبهاركانالىالنبياجثح

احلىخوكان،:هـمةالم!ا.-ططويرلتىونالب!ث!-فةالئراوكااط!ثعأن

وماباثارؤ"ويتىص!ؤنالنبيئبرأيءدأررقيدونانرةهذ.فى

اليه.م!دف

فيورقلبلأطورالحياةخإرؤ!ارصيرصلبينهممن.وكاق

.نس!الاهو.محهموالهالعربلدىطربالهوااهدوشاءااءمروامما.الت

الثرقيةالناحيةلمب))ءثنةالمدينةثغرةفييضخذاناافنياسثابى.الى

افنحاهثا..ئينجطن!مانفا.ذوبينالاعدا..يخاصامجولخندقآ

جما!ا.كلمنصانينوالبوالغاباتبالجبالمحصنةواندبنة

-اكنوهيمن!خاثمإايئفذلإعدوانيم!نثضرة!اكنعم

عمودمعلىمحافظينيزالونكانوادلاقربظةبنيول!ن.ةريظ"رفي

جهتهم.من"وففلااللةرسولمع3ومدؤ

فغرواقدصولهلالإبطوهؤلاء،الجضققائدسينانابوهذا

ماذا،.ءريهةاتزظربعض.الىيئظربعضهنم.واطذورهثةاؤواهثم

لهجوما.وبينبثنممما-ال!صيءوافي7.م3ماالذيا.هذانجا.17ورأ

:؟جمد.على

؟لأهرباينومن؟كانوكيف7حنثر.منلاختدق.؟خنندتا

خافلالو-4وجهاالكقاحيعرؤونر!لقومو!التئظيمهذا
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واطضادقهارأ.لا-و

النا.وزغردةالاصنةولمماناطيلبحمبنفبلأسواقداخهم

الغزير،العذبوما!ا،اطلوالمدينةبترسثاؤواماانفهمومنوا

منوا،واصحابهعدعلىوالقضاء،الجةوغنائمها،الوارفة.وظلالها

الجحيمكةوهةة-اهآةطغرينالاهاطندقءذاناذاأيكإانفسهم

.واحدةساعةفيالآمالتلكيبهبع

ودالماعريأ!بنمغاويركعرلبطااالجىيثىفيوي!خوماطيلةاما

ألىفوثببرابهواصت!انواالخندقبكترثرالمالارطالمؤلاءان

:!رخبحيفهبلوحالثائيةفيابرثةممرأتثاهدذاانتوها،الجيق

...!البراز!ا!!ر.از:مناديآ

الذيالعنيداطممهذا!ابلآبسضطيعمن،الجبار)صرهـن

7بالحربالطويلةالحبرةالبالةالىج!ح

وربيبهالني3وابنهاثمبنيوفارسالاسلاملمطلاليهخرج

-اخرآبهازدأاليهخرج،طالبابىبنعيئ،القالباللةميف

مقهوقومكزأىمماا:ر%صينكضبأؤاستثاط،هبن!لقكأنه

...عليعزيزةالةضةكحياةفانبنيباعد،.نكا-ن

قائلأ:وجطفييزمجروهنا،افتلكانابىيدولكن-

لقوفك.عبرةشطرينقىكتكوالا!عد!عد.-

انبعثتصاءقة!كأ!اصرخةالبمالالشابعلي-يهسخوهنا

وفوهـا"الفبارتجطايرعنية"ه!صةعايهومهجمآصباضلال.ن

االمبن.ا!اخذها،خذها:يقرل

علىعلىضفينةآسرطاثاوالجاهايةةارسبالفتفيأخذ
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وسفصىت،ال!وبر!فتهناو،لبالجىالىءااءنإخهرااد-لىنهضأ

فاما،المعرصنتيمةابصانوانخظر،الآذانوارهـفت،الابصار

-اىيةكصيانالثمابءقيا--خطاعانالمنرك..وخذلانلال!انينضر

تقيءالا-لام.بطلقنللوة؟ذلك-وىواما،العئببى.هذا.اليطل

اسفحا)تلونالئه7حربمهر!فيابقتللم"دةقيعيئ،عيئ

ممرووءبر!ت،وممرءزيمةيحملمنهم!دواوكلآنجتودالصصرأ.

لاعلحآان.مفيلألهاسعطاعوالما،وسوفروسحه،ممزوودية.

الا.غيلى.يقتل

امدينةااودية:فيماصداقىدث4ءبرصممرووجهفيصرخعليآان

لت!ندفط!ا.برقنلمماتبعتثاصر%"نملهاجبا!ولهاورجعتبهاوصصهو

.الثرىهـجهعليشطرينو-هلته!رآ

..!!أو-ل!رعلتان!اكبراكإر،الثهاللة:جميمآنإسالإاصرخ

بالنهايةإرار،سفيانالىص"شبةصثلىانذأرمروقتلانالا.

كم.لحقتالتيباحميبة،انذار!اانتهواالتي

اولفيو!:اظهالعدوشركمنالفجاةاىالمسلوناطمأنقد

صثديدآزلزالافاوبيمزلزلالذيو)ءن،كثرتهرابتهبموانالامر

ازضمام!موا.علانالع!ودقريظةيني؟قضهبرالرءبوارعب!مجملى

المدينة.الىالجيوكالمرورئغر!ملنتحوامشعداد!العدوالى

لاعراثخداحينللةاولطفقينءنوسلمنااذلتخابالةاعلىءضغثآج!ةدو

اين،وقالوابعورةهيوماءورةبيوغمانرقالواإفلإكوتيقئبرا

وفصركرىلكمماثفتحوكيفعداياهاثعدناالتيالونجودتللأا

.كرورفيبىور4الاب5ماأدارهيحرك!ان،سضطيع.لاا!كيخو

ظئواحىينننالمؤلاوبوئحافيلهمفمنؤلاءالمئأ5ضبفعداؤلمحد
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إ....
اطناجر.قلوبهموبلنتابصارلماءتوز،الظنورور-ولهبالله

ا!التحبن؟هولهألصشرةةسبفيفقطالتي!هجزةت!نولم

الضيق،.ومارسلهيؤيدانافهذثأن،يديهبينالرملككثيب

امتحانأالاوالنيازكلهمنترلالتيوالثدائدالرصلبنتابالذي

..الطيبمنالخبيثوفيزآإؤمنينالغةوسي

بئمسعودزهيماسلم،نقدالا%يرةالاعةفيالله!رجاءوه!ذا

اسالت.فقدثئتبماهـفية:لهوقالالنيالىبيلأو!اءالةطفاني

الذينوقومهبمقريشبىدمقا!وادرك،اليهودئدم!تيمادرك

الامجادي!دمونا!نمبملىونلا،الانعامانياقورائ!مانساقوا

.واللطانوالعزلهماقةيريدهاالق

نااليهوطلباقةلر-ولاسلامهواعلننعيمذلككلادرك

خدعةإطرب:اللهرسوللهفظل،بعملالمحدةب!ذ.ي!لفه

،االهودوبينوغطفانقريشبايئماوفقنميمفذهب،خذلهم

اطربفأبت0قي.ونثتركثفر!اتفتحانقربظةالىةريقةطليت

نعيم.لها%لي،؟شقرمنلهارهاشطبن"صبت،ئمغدآوتالت

مسالرنانجهموادركالبهودبصدقسنبانابياعنقادزداعىره!ذا

عليهمسلطهاعاتيةصرصرآريحأ.ثم(رسلالتهنعيمتاللمحمد؟الثنائم

نفذتوقدبالرمالوآذاخموافواههماعينهموتملأخيامهمقضتلع

بارواحهمالضجاةمنبدآفم.يجدوالمديممببنالمياهوصثحتازوادم

،.الا-لامفدئدبممنعقدتمانياليهودخابتوهكذا

!.وحد.الاحزابوهزمصدهواعزعدآعيدهاللهونصر

اقة.وعدصدق

*"

ني!انمنعئحراهـامىأليرمان!اكإرالفة!اكإراقة
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!!إهـاالاسافىعظنجلنؤم627ث

"."

فيوا)لميمود،الاصلامبنصرةامللاانالنياضصا.با!يتعقد

لةمؤصانواوقد،دالعهودا!تةظوألذكأا،اليمودالعر!..ة.
.--.جرير

علىايقضوخ!.اابمدوظ!ريآورا،لمفطر-وهافوصىفي.و!اياا!د

.و!بفظه.القهرعايةلبرلاالبهودوئقضهبمئحيإنتهما.صجابهبراكب

،فسأيم!فيرصا.ؤلانجالئضإحا-لأيممللايةل01ؤلمننول!ا

.احياءقريظةوبنو

صاطوايظةةربز،لىاجضودهإبلاحزا-لتنابهدالنيفشاق

(لمقانك.بهلصمالذيمعاذبن-هدصمءلىشلواحتيايامآبهم

تاجأوهالماهـرا)طبيبولكن،قتلهممنينيثيءابهرهوماكان

الاعضاهرهضيبترانالىاصب(تممآالحياةعلىالابقا.ضروليأت

الآخرةالبهض.حفظآا-ومةا

الجموسنتلفيينغلال!ملظ-لاليهـوداوككظللووه!صذا

نصر.ءلىكلرألمبوالأسلاعي

""

ماكا-اناسنتانوو+ديثربفىاليهوديةالقبائلانت!اهومد

وبابئبينهالقربىباواحرصلاتهيربطانفكرحمدالاسلاميةالدولة

تنكر.لاا)قيالهمبقةم!نتهاالقبليالجتحفيرةالقراو.ئلالقباز!اء

النأوزوبتهيعد"انأ:جم!اعلىوفالظقخعتذلكاجلمن

!ا،ارارولا:آخرينلازقياجأتوءطلةال!نفيكبيرانآكن

الصا؟.اواصرتوثيقهوالرصيدالةرض

74

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ثثةعاابنته،وجباناضلاصهوذهعلىجماب!راباالنيفأف!كاكا

صفصة.ابن!تهوجتصين)هىرفأةالم!مثلهذ.اعطىفةد

""

-اتقاليدهمنتتحللانالبدويةالاميةالعقبيةءليجدآيصب

لتخليفا.الحياةفي:يهكلتداإهااوليدالتقاقىىذ.هي)!اوعادا

نفبها.اطياةعنال!تخليهـوعنما

وان!ثيهعنكليتخلىانالمئقفالرجلعندشيهواهون

ذلككاناجلمن-ق،انهوادركءوابهلهبدااذا،سواهيعتنق

وانبيدةةممرةيركزان)راد!االمهاناةاثدالنييحاني

عن!بفة.ةمحر!دم

انلولااعائث!ةمخاطبأاطرامالببماتءقفييقولذاوهاهـو

ابراهبم،عدقيواعلىثدتهواالبيمات،لهدمتبالا-لامعمدصديئوةوءك

الاصراممنبتحلاواانلمسالرنا)ستصعبالقاوي،كيفويرى

ناولولا.ذلكالخلروفاةضضتحينالحجفريضةبؤدواانقبل

حد.واملمذلكفعللمامالا%رامنتحللوصهرألححلقبادرنةصهحمدآ

والتي،الجاهليةفيالمتعارفةالتبتيقضيةءنذلكانتفمموانك

قضية،الحقيقيالابئصمفىاكبنى،.وقيهلالازابتخلطكانت

يحلإن.اجداصشطاعةفيوليس،"القديمالعربيالاجماعفيمعقدة

!!الاسلامالاعقدها

وعتيقهعبد.وهوالاسلامفيعدنبناهالذيحارنهبئزيدهذا

اجل.مضدعلىقئوجتها!ا.الهاثهةزينبعتهءنابنةزوجهوقد

رعولممةابنة،لرفيعةاشيةلهاااد-دةوهبخذعبداتأاناكبرتن!اا

زيدمنللزواجشضخلمبهايما!او!دقلمحمداكبارعاوهيعلىاللة
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قضىاذأمؤءضةولاإؤمنليى:؟:الأيةصةثافيفئأتحين.الأ

اللةص،5ومناعرم،منيرةا!اإميكوناعاامرأ.ور-ولهاقة

.،مبينأضلالاضلؤقدور!صوله

ارغامهافي4الالهباطمممة،تدريلاوهـبمضضعلىرءبتب

ذرعأزردضاقحيغالاالرلهذازروطنولم،عبداتتزوجانعلى

طلاقبافارادبمبجائبها8والبقاءلى..الاصتمالقادرايعدوير!حمبريا!ا

.،زو-كعليكامسك!:لهفقال،ذلكفيالنبيواصتثعار

،له:دهز-،!االذيرهوزينب!هلالنبيانالمبقول.نيخمى

نفسهصديهـزوجهاوانمتبناهزيدرطلقهاا.نإراداقهولكن

.ساطانهـنلهلي!ىإلجاهليتقدهدع!ليفضى

ازوجناعء(وطرمن!ثانرردئضىفابا)الكنابفيفا.لذلك

اذ!واذاغمادعبط.اخازوفي!رجا،ؤء:جمةءلىةخونلال!ت

.،مفعولاشافهاء:وكان،وطرامنش

وانتصبالجاهليالنظبدوتداء!اللة-محمةةت!اجل!اجل

لابيه!يدءبأانسان،كلالاسلؤعياهـع
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الض(سح.اف!لى

وقدقريظةبنياعراهوانتمالا-زابءزوةعلىاشهرستةمرت

ءلىوعزءوامميثأوالواالذينالمصعللقبنييغدبجاصثآالنياءذ

مشاقفاجميعآواةر!قيخبلمرابئرملم!ايكديةفيلمو.يضةلمدارءث

!ويربةئمالننا-لة.ننوكا.و!اث"!واءزيزأمظفرولمابئمالغنا

إدالاات!زوجهاانالنيةرأى،طلقالمهنجيزعيماطارثبنت

.من!مللاصيراتواطلافآالمصطلقليخيوزأليفأبالقربىالعداوة

قاعدالنياتخذهاالتيالحكلية9-باسةهذ..جراءءنا-لمموقد

فة.كالمصطاقابتو،لهلاعا

المماجريئبمضاختلفاذالمدنجةالىيقفلالجيقوبينماكان

الحلافاهذفرصةةتينالمنائيسراللهعبدنتهزوائمالغناعلىرلانطوا

ف!بةنفببالنبينددشا.-ىهااءقادهمنونفثآاوارفزاده

السياصيالني،طكيمانلنيلكلو.يقتلهانالفيلىاطلبوممرلذلك

كيف:ئلآقاذلكابى،النفوسبطباءالعارفالني،الةدير

اءحابه؟يقتلصدأانوقالواالناستحدثاذا7،ريا

اليجاه،الصادقوالمؤمنالووعالتقيولدهاطبربلغوصين

منيبابيه)برولدآالناسعرفمااطةر-وليازوافه:قائلأ)في

،وصيث!ئذ.فاقتلهثور-الجاهليةدتثور-واياناحدقتلهانواخث!ى

نقتللاانا:-النبيفاجابه.رأسها):كاحملفرفيالهلالث.فياقع

معنا.،قيمأص!بنهوفيصنبهنترفقبل

""

مسرعأليلتحقعائثةالمؤمنينامحلتهراءلىيحمل"ذا.ءفنران
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وهبىاثةاق!وبكلءنرخاروناهانونإآوها،بالجيق

.ان!فر.ؤاحلأطا

وءرآوءدؤقداقه!دالمضافقينرئيسصدآالمنظرهذايسر

الاولالوكر-دآلمهعأابدسوهـ4وينفثءخهلسانه؟ح!دآخؤ

ماسثأن:قائلأالمنافة!نامامصوتهخير،الغنائمؤتنةووو"!ا.

هودجها.تغادراناشضطاعتكيفش7وص!وانئثنةعا

ويتبمإلجيشاؤرادويدعالفبالىح!وانيهقدموهكذا

ثهعاواخذتروكان"فيمنكمشةوجدهاانهرعيفالحادثةمعليم

عقدما،ؤاضاعتصاجت!صااخ!ا.ذه!ببت.ابعضعفابويهاالىتقص

"ناليظنونوه!هودء!احاالناحتملفا،بلا-طيماء:4نبحثفاطذت

ثقل.منلمالىل!ص!وةفتاةلانهابه

نءا!مثدال!ربعضدالهرضوفخة،إرهـااصثتملتفنةهذه

ازثازكلتاناطديثفيالتزيدبابمنيكونولن،اطربفتنة

.15ةواعدمنالفتيةالاسلاميةلةالد:علىتأتيكادت

التيالأ&ناوقدكثرتالجيشوعادالمدينةالىعانشةضادت

المرض!اواصثتدفرضت.،م!نفيكلواستطارتحادثتهاتلوك

يزورهالهاوكانفاذنابويمابيتفيضتمزاتالن!بيواستأذنت

المها؟فيزادكامتجهما

اسهالهوذصابنجمهعيئالىفاجتحعاثث!ةاعرفيالنبيفكر

ءليالامامفاراد،البالمضطربالنفىءثناج-دالنبيوكان

،ط!ثت،ءلىان.اراد؟،كضيرا)نسا.:بةولهاولاعنهييضان

ذلك.عنجآبىدحها.رخألبانالصه.فامثارئثهعاحلهر

،آخيرالااعلمماواقه:فقا.لت!الهاعنانجاريةالنبيفسإل
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.ادوءقالةعئ!اونةت

""

يفهمانو(راديىباتالصدالىالنيىذفب،اكالىال!ومفىو"

اقة،الىفهوبيلثيهالممتكنتان:لهافقالىثيءكلمن!-ا

رجمهتواباللهفان

اقولوليهتب)!آبىاذعرتكااللةالىتوبالاالةو:بتهفاجا

.،يهـفونماعلىا!لستعانوالثه-يل!بر":و-فإبوقال؟

يتصببقالهرواخذوجهه!رواالرصيبرصاءالنبياخذو!نا

واصطرباابويهاقلبخةقوقد.ابانبكأنهوج!سهمن

بثبهاتقدت!ونانوض!ياكالمةيبا!فراوسديدأابآاضطر

وحي.ذلكفيث!زلوان

الثفرضا-كالوجهثرقوهرالنبيءنيسرحبنو)!ن

.أكبراللهفاننجثريا:لماثةيةرلوهـواهـدآ

هذهيتاؤواضذ!حبتهفييقوالهذ11-جداذالنبيواننمى

:الناسعلىالآيات

بللبمفرافبوهلامنمء!بةبالافكجاؤواالذينان"

كبر.نولىوالذيالاثمءناكثسبمااعبرقيءلكق،حم!خيرهو

ه،عظيمءذابله

خهسابار!ا.لمؤمث-اتوالمؤمنبرتظنصيعتموهاذلولا"

.،مبينانجكهذااالووة

فاولثكوا.ء3باكيأتوالمفاذا،بداءثباررء"عليهاجاؤلولا"

.،ابكاذبونبماللةعىد

اءفيلمموالآ!رةالدنيافيور-بئءلميمائتةفضكولولا"
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ماواهمبىاةورقولههـنبا)-ختمتلقونهاذ،ءظيمضذابةيهافتتم

."عثليمالثهعندوهو،يهآ5وتحسبونهعلمبهاملدلى

""

الحلةبالووحعلى"فظكأالاسلامبالثريعةاننجدوهكذا

طابالنبيذلكمن،اضالاءركرامةاحتراموتفرضاطفظص

منباربعةيأنواان،نم!فيكل؟اهيراعلىالافكاذاعراالذينالى

جلد-لمدمبالثلنير!ون؟نواوانمابالهداءو%نوالم،وحينالثهداء

!!!ايشتبهانمحال،الثهرصولزوجةانألا.القذف
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ارو(ضرااء!لا

واشبمالهاالهدفواصابتهاالفكرة!قالرجالبهيمتازماان

ابت:يوهكذاكان.بينالاممالممليةتجعلهاالتياطالدةاطيويةعلى

الىاقصىومملإآجدأبصذ-دالىالحيولةدو!يمميق"الف!رةعظيم

-.الرجالعظماءءنعرفما

علىيسيطرانفكرةمناوقيمهماحمد)ضرمنالميسوروليس

طرلفيالاعرابالمنتثرينوبالاصرى.قبائلقباثلالمتةرقمجصمعه

لنتأضذسلطته،وادركانطؤيلا!فكرانهعلى.وعرضماالجزيرة

عرففيثينلممناواعدا"ءلىتشنملومكة،العربجزيرةإفيم!ننم

طقياثلهوولآلهةاسوحرا،بيتهوسدنة،الثه-رمهلاهليلجاالمجتحا

،الالدا.القدماهالاعداه،قريشسلطانعلىالقضا.فكرة

اغتيالهوحاولبراعرارالهوكادواءوطنهمنوصحبهاضرجوهالذيئ

النبيتكنلت!ثبفللمهجرئهدارفيءئعليهلة!.ا.ا.لجيوشوص!زوا

اذىمننجالهمفقد،الم!اجرينانفسفيابضآتتراوحبلكانتوصده

الك!ثير.الشيءبهـموالعبثوفتنتهمقررش

مكة.فقحفيلرغبةايرغبونكلدلاصشعدااهبةانراءلىفأ؟م!يماذن

*"

النبيدتكانالةجزغبثةفيتهبمماد*بالمط!جالمديضهـجدكان

،وعرفلرجهوجهآالمصليننجاهاراستدوقدءالمفيالكوكبنهكأ

عليهميقصاواطديثبعضاليهيمبتجدثانيريدانهالمص!ن

احيانآذلكاعتادفقد،رؤيا

وا-رمواامام!صمالهديصاقواقدواسحابهالنبيابامكانورهد

لاباليوفايحتفظوالموا)-لملرءبةءلانأا-لأحمنكلاوقيردولا!هج
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فأير-ونلانهمزرطشةقاصربنالممفاوبوكاخت،اكادهافي

ةريخى4وأدا.الدمحضياعااط-.ابجازبء،وحنامكةالى4اذبصجاانف!م

اعر-ثوآ،صبيةو!اخمائهبماانحاتزيها،دالميد6ا)ركىهي،ائالح

صنجأفا.ف!مو!سل!وا.ا.لىدر.ؤبهافى

لافوصرؤباهفيالضبيحد!م،؟البصكاو-ميم-ونالآنةم

ادكا.-؟ءنؤت+بالانبهأهوروياالنبيرؤياتصذق

ماا!وجاءالأمماصيرهياجوهاصت.جف:نها"ققربشبالما

الج!.ؤترحفمةءاثإءيئاصحابة!جم!ا"اتصدانيدلآافىصا.%7بالها

ل!ن9وا!جابههوجآصجا.انه،-كأبايريدلا4ازمحهـد7دنهم

فدوكبف،دا)ور-ة!ز-خىلافاصااؤالكذتءلىءرئتالتيقري!ى

وكادوامه-طور.نةر-شا-:بلأاوهـك!اطصأ-!ىتءصدلمعةداان

..!،4!جرزدارفيناهـهوذااءةيالهوصاولواله

البأ-ا!ألزنوإدءاشتبورثةريثى!هلتالاءتبارات"ذهكل

....دء-5بئعروةارسلت،اليقبنبالحبر

و!رىإش"!فيقبء!رصثاهدت،الم!لكافذ!:تافي،قوميا

هـاؤواتتةؤء-هـ.فياخحهاثباتس!ابه،ءرشهوؤوق،تاجهتحت

:واطعارؤالااطرق.منربلهؤنجينقومهفىلهمقوجدت

اضحاب.في.نفوسفيرإيتهما

إدء-دوالاردياز"!طراقثتذافع،نيبتوضأالذيالا.الماء

تنسلولاظفرمنهيسقط.لامحصاهبما؟-حمنهدطرةالىيصلمن

قومآهذااناقىون.الرجالاولئكنةوسفيوكنزتالاسمرة

!7إعاتارءوه،عدمعصثانجهم

بإسأ،لم"كأاهفت.-كولمب!رو--د،ثإليؤريئقتبهترثبم
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والاعريزدادالىتنورسهاالنبيرأىو-في.!دالم!سوا.بمثت

ولانلشدتهاعتذرول!خهالباسلعرأليهمييعثانرأى،تففدا

.مماراتالقرشييننجينله

ئاعمانشةى"!ثىقرب5ها.الامريعأنصرهالنبيفاص!تار

ماكان.):قاثلاار!واممنهالبيتجولليطوفالمجاليلهوتةح

.،مكة-ارجاللهورصولاطوفانلي

ناالانباهشامت-!تىوعمانشقربينالجدالطالوه!صذا

ما!وذكرالثجرةتحتاصحابهالنبيجمعوهناقتلتهقري!ثآ

ءش!إالقةالتي،الرضوانبيعة)عليهنمواخذ،الاخباراليهكأامت

ورونيبا.انماالثجرةتحتيبايهونكالذينان":بقولهال!رآنفي

علىبيعة،سببلاطقفيالموتعلىببهة،ليد!مافرقاقةيد،ابته

.لانتصافالكنونالهدوامنهايرادلابيعة،طلالباقازهافيتالمو

عماناطلقتوصالايدماقيفسقط،البجعةمجدبثفريش!ت

.ءفلرةأعروبنصهيلارصلتفى.وعلي

،وهبانفام"ذ!مكةاعحابهوعدبدخللاانقريقصلفت

ضدآ؟اناهرب1يتسا،حان.ووكرامتهاعزغ-اتجرحاندقى،لا

!!عنوةم!"دضل

هي.الغام!ذافي-جهفى؟افيآتءسلماظكيمالسياسيوالنبي

الخ!روريننفليىحقاكانتوانالانبضاءورؤى،رآهارويا

.عامبعدتت!ورقلاان

مبودهوكازصقتلةد!ز،عاذا:لىسلمالنبيصخوحكثيراإ-فياة!غا

ي!طخوالمولكنصبم.عنو-مكةيدضاواوانبقريثىيبط!واان

تجبءآالقباؤلالمجالأعتلا.و،الهدنةافىمنا)نبيئأليهؤطنم!الى
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منأههاهدةايختوؤلابئقر،ث!!نبسلطساطاثهمساواةالى.ننظران

الةرآنتعاليمفياامبضظروالمجالواءطا!م،ذلكعلىيكلالنربتين

.ءداوةاوصرب.نوعدقررشبدالإنةليى،ويتدار-وه

""

صشين.عشرغادنااقرسيينواا&فيالة-1

اليهم.رذ.قريثىمنحمدأاقىمنانهت2

ة.قربششج!لاالمسالين0منيرتدو!ن-3.

نااصبومنمحيدآيحالفاناحىبفناحراروالقبائل-4

ذلك.فلىقريثأيحالف

فاوبرجونال!طمهذااطنجؤررتباداءءنالمسلونيمدذ-5

ءههمولدسايامنلاثةم!ةفييظ!واانبثرطالقابلالمام

.الاكادفياسيوفاسوىالسلاحمن

""

التيالماريقةوفيطهدةالمهءذهئموصفينظرتاذاانك

نبيه.ب"افهاختصالتيالموهولم"البقريةزءبر،بهاتمت

:يكتبانابىصينسهيلل!ببةأفييحفللم

الرحيم،الرحمناللةبم،

.،إللهمباحمك):لد!ماتمهارفةبامالةالايرضوأ

:الفقرةهذهفياتةرصولكالةيكتباناى؟

،سروبنسهيلاللهزفمول!حمدعفحه!الحماهدا"

ماع!حآيده؟-دانقيوفاللهرسولالىاطبيب،علبوان

ئحاها.بادر.الئبئول!ن"اقهرسول8كلى،.
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،!اهدةالمهعلىعكالنرقبعمنوسهيلالنبيينتهييكدولم

ول!ن،افهبرصهولويستن!را-لامهرهلنج!ندلابواقبلصتى

القرم!ردأاءطينافانناجندلاباياعد:.صهيلاماملهيقولالنبي

الزهوفأضذ،المستضهفينمنمعكومنانتفاءبر،ومواثيقضا

ربحبانهالمعاهدةه!.بتوقيعكبيرآنةصهورأىعروبنسهيل

.منتصرآشهاوخرجالمفأو!اتءمهرع

فتدايضأ،الملونولاالمعاهدةهذهممقالىسه!لبةطنولم

الااليهيفطنلم،افاقهمالىصثدثقيلاوغلألهماهانةضألوها

.وصد.النبي

منمكةخرجصدآانقىى؟نتالتيالمربجزيرةانادرك

صابئأ،يعداليهابالنظروانه،بهتعترفلاقريقوانطريدآ

لهاكفؤآاصبحوانهاصياصةامهعارفيواياهانساوىانهادرك

اعترفتوا!االقبائلعلىوالنفوذالمربجزيرةصاطانصاطرها

.ندريلاجمثمنبرذلك

إنتصارفوقكلرفتحألهطلانتصارآالمعاهدةهذ.فيانءقأ

.وقوهـ،صهبلدونوفتحأ

المقاوضاتمعرعمنطراب!صرجالذصيهوعدآانالا

الة.باذنريبدونربحهاولكن

جارىوالمسالون،و!قريشيينالمعامدةءذه!رت

لبرح!كمواودواآنفوسم،منيأكلوالنيظقريشالىينظرون

و،خلوالانفسهمانتصفرالوودوا،آقر،شرقابفياليف

قريق.جثثعلىساعينطاثفين

بى،كبفويرونالفربقانوبرقعالمةاوضةنضضهيوساكادت
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)تفس!يم!مهاصتحق،ةربقعنالحارجمالمسلمءندلاباالنبتي

.النبوةلجزولههـلأاللةرسول4م!زلولاجزء3،م.يخظهرونوبمذوا

رؤو-3و!لقالاصهـامبرا!اءر!حينننسهالنبياث.على

بابواه.واتئاقاوا

بثأنمننمبماأسطيدهمطىخأئآدها.جلقس.طفقمهاحىراصلب!.لبهنه"

تكونءا)سثدعلىوه!ذلكينعلالنبيؤاكا؟وا.يرونءالمعاهدة

طلىحمواو.ازدالا-ر)مءنألت!لكالىتايهواحى،ا)طنأزيثة

تألماالمباياالنضسوالفتحبدثسىفاذا،)حذإكن!موا.ؤو-3ر

كا.فتحآ.مبينآلكفتحفاانا"-.اللهمن

*"

ءنالمدبنةتبعدلاالننخيبر،اليمودالمربجزيرة.منخيإرفي

ا-سانى4الذيخأقابلواكلالالداء.دمدالاعدا..ؤالب!ودةكئيرأ

واحتبممافتحتالتيوخيإر،بم)ولءقوأهـؤهإلكظراث

جزيرةوص!تالاحزابلماشةمعهاوألمارتاكضيربنيلاسنقب-ال!

جمعءنعديتمكلانيم!نلاالتيفبر،محىد!ربالمرب

الكصدعلىوقدرةوهـالدوةذاتوهـجمأم:اسلاء3ال!رب4صبهه

هالاءداهوالمارةالذهاءو

،اهفهو..بهربوام!رةالثأرلا!ذالهدةتداخذتالننخيبز

.هليدءوته..عدبنبئ.يال!ر

فليماساوموآعراخ!قربشءنيغفللمايةظاالنهبواذاكان.

خيبر!اصريتجاهلالنالمعقولمن

-حوثالمعاهدةلهؤكفلتهمبهةصثأقمنانتعىذاهوهـبا

!.خيبرالىطريممخذواايها!المحاربون،الجضودايخها..اذنمر!ش
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اطصارساصديحاصرونهوالمطونمماذبنانصعب!صنبات

..وذخافىهمؤنهبكثرةولاا-وارهبشهوخولابجنودهيعبأوالم

منطولوصجرواازوادمزكلذتصينيخاالمسلبعضيئسنعم

وئعماط!نةخح-قيذلكبهدايامتمرت!دلمو)ممن،المقام

الىوانخازوا،إهددامنفيهبماواستقو)نالمغهـنفيهخاسالونا،

الشديد،اطثن،3ناصصن،وةوةنةمتنجيإرصصوثاسثد

.ةلوطأا"توي،الشكبمة

ولكنهمفتحهيحاودوننرمفيصالم!دونرتمرالايامواخذت

بكرابارارتهالنبياعطىبرمصبيحةوفي.مغ-ذلينعنهيرتدون

فتحه.فيبجذاناليهوطلب

اطصولكنالجمادو-عهءاجاهد،اءثادالصدبقكأوجاهد

اطفنن0وماةالصديقفآب،واست!رهـثهغعليطاستع!ى

اليه.،سثير

رطلب،الحطاببن!ررايتهاطىالانياليومركرةوفي

فنحه.يخأوسعأصرقيلاانإليه

اليهؤدعلىسخطأهحاج!بيهبيناءءقدوتدالةطروقذءب

،الجنودفيصر-ا،!هواصت!رخ،-اعديهعنرنهر،وحصخهم

كانهمجئمهفيجائمواطىن،اليومطوالوبفالبيجالدواستر

ال!احدمنهيمتربي!ادلا،فاهوفغر،(نيابهشرعرابضاسد

لسانه.؟د،والحصنوجتودهكلرعادماهو.4علهوالتوىبهلتك

قايحبمالفتىالرايةاعطيغدأ:ذ-ال،!رالنيثاهدؤحين

الح!ن.عا-4اثهغيتحاربفرليس،ورصصوله

يديه،علىاطصنئفيتحيحمموكل،مفارب!مفيامجاهد:نافطجع
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ؤر-ونه.االةدحبهالذىالر!لهذلكهوي!ونا!دافلوفي.

متطاولةالاءضاقوكانتالاافجرصلاةمنالئي.-.ؤعأ.-انتيى:!

لحفنانتحيخكيهاللة.جمكجهلمن-يئتظرونعوبهمتجهـةؤأئقيؤناليه

!!على!بخآث.-

و!جهعيئويئتصب،اطبسنايأحميعاثطرالمسالونيئظز

:الرمد.وطةةلثدةعيفيه.غلى،دهوفحؤقد:الئيصوني

11،ويستمع.وعيئبالذهابويأعرهبالفتحويبثحرهالرايةيمطيه

عينيه،ءلىلهفحمنهيدنوانأليهطلبثم.عينيهعلىيدهقئل

لجنبواافببنتطيرء-ومفاجلأة.نجيف!ننتبمماح!نبهأأ!بر.رتجذ.فا

....جوادهصهوة.ويمتطيفبرصأ،تافهكندا،

ائكشىمئخذلا!فدمتطامئآاليبرمهذاثبببدواطصنبال!مإ

!!17ؤ!بانفبهعلى

،والبأسبالثكليةلحصنفثاءا،سدانأن!را-ناصابنإ.ىلقد.

رجة.،ترنطءكتكبهدت3عن!فةرجةويرجاؤطرعطويملاءت

.-..لا-بز.ا.لف.زلزبختبما

وبثرى:الئببرةومعجئرةاءنيزيمةثوبهليبلع!؟اليل!ا.قئزب!

يخهاية!كأفرفوافيخلفهمن.وجنود.وزثير.ب!ويره.ا.نج!رب،الضضخ

..المبينوانفتحالمؤكدالئصرراية،رديه

باطديدوتسربلالدروعوتهتهعر!بماندرعاليومهذافي

وقوتهببطولتهممتزآ.وضرجرما!هواطولس!يوفهاسلطوامسذ

وجبزوته.

جئداطاثهبلغلتالعاعرمم!اماودبئممرومنعرحبياإنيتأيه!

!أدمهبن..ارئوىالئرىاقالافباءوافتلأا:أما-أانجثربمةءلى
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".وفي.وصسن!"بهياجهالدئيافيلزذ%"ئفسهوفينمبرضبهإج

ؤهر"لايهوهوىسسفهورفع،الارضعلىعلصاألعيانهءه!دله

وإن.بمايإرفيعلىصثماركط.الع!وفادرىائهالهدفا،صيإبانهلثبن

اطصن.الىواجتازتهاالفرسانءقيهاعرتاصثلاء.

الابلامطمأنينةظلأ.،النيرايةفيهقىفرفأطصنذأهوها

--:اتتكبيركالة.اركانهوفسهح.والعدلاطقوروح

ا!بو!الة!أ!إرافه

""،

+ب!شدولتةعلى-افيمنوأ،الامروائقضيخيبرفتحتم

ضناصصآ.عنحهمهمىثمدومو7عرا.!مالمهبرد

خيبر.منسيخرجهمالنيان،اعتقدؤابل،الملونوظبن

السياسية!لعبقريةول!كن،يثربمنبالأمىاضوا!ماخرنج؟

منازا.لىالنبىننىكللأالى.والتجديدثالنهضهأولروزوج

!اعبمدواؤظئوامااضجإببماب!ائف!

!اعلا!مصدز3طلايبعيها،لاقلهاضحبريبميفياةوها

ناضرطجمبنيضها،.العرنيجئريزةفيبهاةانيىن!فيافنصادبهة

صاصلا!م.!ثطرا.لمز.ازجمزنلدفع

.،جمذبمبرلآلبقعدآالطد!اءلىالمعامثهءذ.انرببل!لا

،ءددواكببر،ع!عرعاكبرعدآالطدلتنا،يخربولأويعر

.+.العامهالانسائصه!الئهضهبانج!واكببر

""

البربيعزعيممابنبنتكنانةةفيةمنزوإجهالنبيخيبركانوفى

الثه.0لىضولاصهآرآا(صبحواذلأهل!اتألف،منهازوافيوفي
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وفدمنهذراعقيلحارثالمتزبنبالمدعهتايضأخبإوشو!ب

تاءقيوحاولىاص:مت!؟:الضيعلمص؟خين.؟بضيافةصاةفا

نبيأكنتانقلت-.هذاصنععلىحملكما:النيسألهايقتلها

لقوءيا.نأرتمل!كنتوانالثهفسههصمك

ساحها.واطلقالنيفسامحها

-ط"""

تتجهبعةخيإرففحكلندونعا!ومالمسالين-إسقرأفي

اولئك!وب.النيؤجد،الفرسانفى!يم3يفدا.لمدلنةء.لأ

ئ-لوجهوصثآالتتياوما،الني!وبالةوماولئك.وبخدالقبرم

سدة.نورصقيضنهاليهفسارح،الهيجهةهـءلىءيخضضاوقعت

وابنطالبوقيابىالثةممهاثحةرزبهواثتمالنيفا-خضنه،.إنمرخ

:ليقوهوو.علىكل"

!7با!هةربهودتكخييرامبنتحانامغنبإ،االئصرينبايادرممهقي

فياطب!ةمعبماالذفيكانواالمعالينو"هفزب!ودةالنيسر،ا-لى

لعيشهمقىنجيهآخيبرغنائممنشطرألهمفاذ3حالهبم"و.بهو7

توفياذ،صفبانابيبنتصبيبةامبواسياناراد.،؟لهمواغاثة

...اطب!ةفيزو-ياعنها

الفكر،ركقالسياصة-خكةمنام.-بيبةمنالزواجوثب

تد2اللدودوا)هدوصروبهـاوقاثدقريثىزعيمسفيانابيومرضاة

ب0001الكثإو:البهثإبى

واحقادهتكعبهوشعلةحدبئصنهوةطفئتبعدهاسصان.ابافان

..ثالمسالينبنيومفييبهولئاانأملإاقنريخبواصح

-.ةبهوخصهنبيهاللةوتديإر؟0.اتإ.جمدصحإجههذ؟
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ارف!
ئأ

ا!ا،فيءصهص

نووائما،.ةخبالعربوجز!رةلعوهه.رسولاعكدكنلم

نزل+الفرفالطالذينبارك".جمعا.الائائيةالىارسلىعالميئر-ول

.؟نذير%العالمبنليبهونعبدهعك

رء"وأ.لدكإيةالسيامنيةالاسبابببهليتأتىان!لا.بد.لهؤكان

"هامة.الرسالةواجببؤدعي

اركانهاوشيدبيدهقواعدهابقالتيالأولىالاسلاميةالدولةان

المجاورةال!كإرىالدولرتبةبعدتبلغلم،المهدفيوبن!دةقئاللا

اهبتيهالدىالدولتلكتقاومأنمقدورهافيوليس.العبربلجزيرة

عليهأ.والقضأهالعربجزيرةلانجت!صاح.

....ولبين

التبليخمنبدلأ،مقكسلهيآجطوانب!ب!ا..لزضالة!الرسالة

.المناصباتوالظروفتكنومماالاعربكنه!،

بفكبرة.دولتبما.ولتأسيسالاصلإءة!لدعايةالئيمهدهكذا

المبم.الامبلأبمهالدعو-وأعلالاالدوذهالحكالىال!فرا.ارسال

:التاربخوآ،رقا..في!مثأ!الها!طيرة.دباوماصبةسباصبةف!رةوهي

..الأسلاممأ

الىيحماؤنهاكانواالتيوالرشائلالسفراءانبا.جمكواليك

.صفحاتمنيأتيفيماالماوكوالدولرؤساء

*!1"
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الر-يمارحمنااطةر!

فارسعظيم!ص!الىاللةرصصولطحدمن

إلهلاانوسهدورعصولهللةوآمنالهدىاتبععلىمنسلام"

اللةبدعايةادءوك،ورسولهعبدهمح!دأوإنلهشريك.لاجد.واللهالا

)اتولويرق-بآكانمنلانذر4كاؤا):اسالىاللةر-بىلأاؤافي

.،ابروساثمعلصكفانماالمجتفانةزصم...اسلما!!فرينءلى

الى-دافةجمنالثهعبد.الاولالسفيراططلميرةالربالةهذهجل

ا)ساسانيةالاءسةماوكاصهروالمثربنالثالثالملكابروينكحرى

عبادةيخأاكهاواةسقاتالخلرعبادةطرحعلىتثقلرصعا.لةوهي

فيودرء"دضولهط!بءلىتشتمل،؟اممةاذهااكأ0.اواطالقالله

الا-لابمفيالعثهبدضولهعدمفيادؤوليةيجعللموالني.الاصلام

صيثذاتهكصرئعاتقعلىتقغوانمائفهال!ث!متعانقعلىتقع

منالثعبإليساستبدادبآوافماكانديموةراطيايكنلمالملك

لمجديدةظاهرةايضآنجدوانك.ةالمطلةالفردارادةتجا.كالة

ال!ذبةالا)قابطرحوهي،اا-*يقةالازمانتلكفيبعدتمرف

بانفيمشفعأصموبهمءلىوبوجبو!ا3لانفىالماوكيهرضهاالتي

البثر.كبقيةبكونراانواصت!كبارآ

"ؤارسعظيمعصرىالىاقةرسولصدمن5

ملففهوهبالأالكالةهذ.تيهاالىتملانكحرئيمتدلم

.وهءذا،ااهالمسيد،الصركملك،التامالحريرافواففي

افه،رعولامج!د".قالرسالةفانحةبسمعب!دلمذلكاجلعن

حمعانوصمدلاعليهاحمهيقدمالرءلهذاف،ع!عنونهجنصق
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و!ببسضطاخ!تطفالرسالةال!ذبةالالقابهـنكلمجردأاحمه

المصرفىالمزعجهصرت!هوصرخالارضعلىوطر-ماومزمها

يبهثبانيؤعرإناليمنفيبازانعاءلهالىيرسلانصالاواعر

برأسه.اليهويأتواالدعيالاعرابيهذاالىجيثأ

نا":بازانانفذهمااللذينلينالرصالىيت!دثالنيكان

،وفدالقههنانتقامأفقنلهصثبرو،ولدهعلبهءدا9دابرويزكسرى

النيجعلهموجنثذفاسالاالر-هـلينهذيننفىالنبرةأنوارملأت

.بازاننجاهلهداعيدرسولين،بعب،ونظرالهيتأييدءناوتىجما

الو-بتؤيدالانباءبهتصتياليهنالىالرسولانو!لوما

وسثبرويه.افهرسولا!بر؟شبرويهولد.بيدابرويزقتلمعلنة

نابازاناعر،لينآرفيقآوانماكانغليظأفظآيكنكأبيهلمهذا

فاعلمسبيلآذلكاستطاعالىماهعاملتهبنوانالهيالىيترفق

بالنبي.عرتبطآواصبحوصثمبهبازان

!بم

واطبر-اطنكةالسياسبن،ذويالرجالمنكانواالنبيو-فراء

.الناسوعرفوأ،متاجرمفيبالبلادواعرالذين،الدولبثؤون

حعليممعلىر3الذينالرجالالتب!يروللدعايةيختارالنبيو؟كان

الرجالضرةمنسفراءهيختاركانكذلك،والكتبالدبن

الياصبن.

وسنوفطنتهاذكائهالمعروفالكلبيخلبفةبن؟حيةهذا

اببراطورالىسف!وهليكونافينياخضإره،خالراوجماله-ا-ته

هرهـقل.ومالى
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الرحيمالرحمناللةبم

مالرثعظيم"رتلالىاثةعبدبنمحدمن

بدعايةادءوكؤافي،ب!داما،الهدىاتبحمنعلىسلام"

عدبكفانماليتترفان،مرزيخااصرلثاتةيؤتكت!ىلماسلم،الاسلام

وبيصبمبيذناسواهالىكالةنهالواالكناباهليا:الاريسييناثم

مناربابآر"ضأتنجذبعضناولاسثيئآبهولانثركاللهالانمبدلاان

.،مسلىونأبااشص!ثدوأفقولوااترلوفاناقةندس

صيلاذا،.ةجماالمؤوايةال!10او!أالرسالةهذهفيتجدانك

الةارادهاالتيالاع!اإميةالروص!ةوبايئ"الارليميين"الشعببين

الىوالدءوة،وحدهفيهسعاتقعلىتغانما،البثعربةلاسعاد

منالبث!ر.سواهليهتأ،وطرحلجيحربناالمثترصاللهعبادةالىالرجوح

اععمبل،وحما!4و-فائهغاظتهفيك!ليصريكنلموهرتجل

واحسنالسفيراعرمبلم!سوهأثيئأيقلولمطويلأالزسالةفي

فه.و.منهسلقياه

"""

الرجمالر!ناللةبسم

الةبطعظيمالم!وقىالىاقةرسولجمدمن

)!ا!ادءوكفافا،بعداما،ا!دىالبعمنعلىجم!لام"

انماذتوليتوان،مرتينا!ركاقة،ؤتك،تسلياسلم،الاسلام

بينف!-واء3لى"الىتعالههـاابال!ك51ويا،الفطاثمعليك

به!آ.به!خارزخذولا!مثيئآيهةضركولااللة.الانعبد.ل!وبينما-إن

.،مسالونأباااشمدوفقولواتولوافان،إقةدوناربابآ.من

النبياخنارهالذيبلتعةابييئ-اطبالثالثا)-فيرهووهذا
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القبشل.عظيمالمقرقسلمفاوضة

وآكان،لم!رالرومانحمءنراف-أرممنلموالمقوةس

السفيروفادةاصماصلذلكءن،ساطتهمن5خلاءأبجدانتهـق

ماريةوجاريتينصيمتينوا)طرفبالهدايااليهبعث،النبيعلىازئو

"طويلآ،بهبنعملمالذصيالنبيابنابراهبمولدتالتيالقبطبة

ل!بت.بنصان!مثاعرهمنجصبازؤا)تيوالا-رى

المصريينود،القبطيةماريةمنبتزوجهالنبيااكتسبوقد

.الي!مبىالةرو

*"

جمالرصحمنالىاقةرم

سلامبثةاطعظيمالن!اسيالىاللهر-ولمحهـدمن

إلكا!والاالهلاألذيافهاليكاحمدففايخأ،بهداس!ا8

افهروحمريمبنعبىانواشي،المؤ..نالمرصيرنالسلامالقد:س

منبعيسيفحماث،اطصينةالحليبةالبضولمريمالىالةاهاوكالته

أدعركواتي،روصهءنف"ونفخببدهمآخلق؟ونهخهروحه

وتوقنتتبئيوان،طاعتهعلىالموالاتوله.لاشريكوحدهاللةالى

وجلءزالىاقهوجخردكاثءوكوافياقةر-!لؤانجأجا،يخأبالذي

،الهدىانبح.نعلىوادلامنصيووكبااوفاقهوزصحتبلغتوقد

الضجاهق!لىايت!دمالضىري4-4ابئوسربعالراثا)-ة!واهـذ

سالةيثامحدا!النجسافي:ماكادءاليها)خببرضالةصا.رزالح!صثةملك

لهاراحتراهـ-آاجلالا-ءسأالاشالىوجاس،4ءرث،ننزل!ى

.اسلا.،اعاننا،و!اوبعد

"*

الرصيمالرض!ناقةب!م

!ثرابيبناطارثالىاقهرصولمحهـدممشأ
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ادعوكوافي،وسذقباقهنوإالهدىاتبعمنعلىسلا!8

-."ملككيبقلهثريكلاوصدهبالتهتؤينان

الهربيالشامملكالىالرصالةبصهلاطاصالسفيرو5بىهذا

الملكعن04بخا!ديدآالرسالةمذهفيتجدانك.الرومانقبلمن

سضطالرومانعتيعةكانالذيالرجلهذاولكنيستجبلمان

مح!دالىصيبثانهوانا:ر.لهمموالانهلساداتهاظهارآوهدد

.!.يقاتلهبجيق

.*

ا)رحيمالرحمناللةب!م

عليبنهـوذةالىالئهرسولعدمن

مت!ىالىصيخئهردبنيانواعلمالهدىاتبعءنعلىسلام،

.،يديك!تمالكوأجملتسلمفأسلمواطافراطف

ممروجماسليطيحطماعربيملكالىالثانيةالرسالةبيهذه

سيممهاالاصلاموانواحدةالمرببةالامةباناعلانهوفبهاالبامري

ملكه.علىابقاهاصليفان

وفلي.لهوتنكرالجديد!لدينهوهزيكضبأهوذةفاستاط

وفادته.واهـنالرعول.اجافيل

"*

الرحبمالرحمنادثهبع

سلوىبئالمنذراىاقةرصولعدبن

....،هواله..ال!لاالذىالصكاقهاحمدوافي،تسلم.ابمأ

كثوأفحرالبحريئملكالىالابعالعف!والرسالةهذهقدبم

ظلمنومن!ماسلممنفنهمبذلكثهبهراءرالاسلامواعتنقبها

ومجوسبنه.بمودبنهعلى

69

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يسلوالمالذينب!ؤلاءيفملمايسز:!ئهالنبيالىارسلوقد

اختارواومايدء3انالنبميأاليهف!ب،برالمجوكااليهودمن

الجزية.منهميقبلوانديئمنلانفسهم

،"

السفرا.انفاذمكان628لعامالمقابلى،ي!جرةالسابعةاصنةافي

ن!بالرسالةوثبأالانفاذهذاوكان.النببعصرفيالعالمدولالى

جميعأ.الارض31الىالعربجزيرة

اعظمجانبالىافتية1بدولتهوقفقدال!نبييبهونهذاوفي

اروموافارسدولتيزبجا،اك!ملكأو-+-ثاوانآططاالارضلدو

!ه!بي

الىالاطيافواعحرالاءطفيبافققىؤرفاطجاصثهرت!اه

إلشبابوذكرباتالصباملاعبهنالكشكواف!دا!!اجرينئةوس

اسثدفا،واهلى!مودور!ممنى!ازلهمهناككأكوا،ال!وة.واحلام

مكة-الىسثرقهم

كيءلاطرثلمةهـدةالحجاداهحرمراالذينالا؟صاروهؤلاه

وشلمبونالمرةهذهفيسي!ه!هونهؤلاه،بالاسلامآمنواان!مسرى

.وحدهائمةنداءسهوىرلمبونرلايضادونلارلكنهم،(دتهنداء

وءدك!لكاطدوالنعمةوان!لبيكلك!ثريك،لالبيكالجملبيلث

المسلحةالكتيبةفيتتجلىالعس!هـيةاطبط،افىقيدانكثم

فعلتلوفيمارشذرغدرضثتاطرمصدودتتجاوزانلارها51ا)قي

لهمليى،محرمينمكةالىذهبوافقدوا!-ابهالنبيواما.ذلك

.المعاهدةفوصث!جا.؟اكادهافىاليوف-وىاللاحءن

ة!ي!ط.يجدز:جاته،هددالنصيجملتافتيلالقاصدالدارسان
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ا!صرعأليءوناحبااو،--أسجايكوننآصباةا.كلسواوآكبيركلقأ

ءلىةير،فأاوثملةلةاتأيكونأحبأوا،لثصردةصاتني!حيائاوا

ايءتابه.كبإرو"جطمحينهاخررىالاواءروبطااؤخدتة

لةضميمونةصنز.واص4!ايتجلىاله-ءريالفرضهووةذا

انزواج!ةرياتمن*تيهلمعايكنلمالتيإ-ص!اإرأةا!لوليد.فيضالد

خالد.ءنقربماصوى

اذاقالذفيالوايدبنخالدالب!إ!!القازدينألفانأالنبياراد

.اتاالثهمدايةاقو-وؤ!ال!اراد،ا--دوقعةفيالمر"إصالين

سبيا40ؤ!مجا!دأله-يةايجط

مسالاوفبالض-ع!لدص،صإ.!ى-؟هـةزمنسوى؟رلم.وبخهلأ

.لاصىلاما-واسد)هـية؟مهسفاحالماصبنمحر

كل!

وملكالرومانصتبةثهرابيمماالحارتنعله!!رأيتقد

لهد!ءباجيشالباقىوهدثماالا-*ميةالدعوةقاوموكيفالث!ام

اليهؤ!رعا!إفاوض!نإاليهوروإهـداشةرص!!اساهروهـا.مس!لت!رمافي

قرييامندالجدوض!.ثالم!ااطاث":وثقىي-حد!ل!نو،أصصئير

.اثلاءءتالاإعلى3وكأكر،،-يوؤ!يااضحيهه!مواصىبهسى

ص-،؟بمن!نه!ثررائأتنألاء:وءخان!ادثتان،جدأ!صب.

5-ذام3كامتوجامعغضتمعىابىاءث4:.صخمايقهونبأسامنقوم

الا.زورسهته-روتالراط!!امبر4يقهنماذيانالحثالثاذا،وقف

لإا-،نةإااف-؟شهارسالهؤرعةلا!-إ-ثيدعلمالياقظالنيان

قدر*ثةعدده،:لغيرةابصجيهـن-دجدءرإئيجيقلبإبىشبادر.

فالقادفتا!فانءإرز4بندلزالنميادةجه!وقد..مقاضللأفا
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قىكثم.روا-"بنافةء:دةالقائدقهلوانطالبابيبنجعفر

.يريدونمنيختارونسالينللالاعر

ويهص!رءؤنةمنؤريبأا!فيرابجيشهيخبمحارثةزيدبنيكدلم

والرومالهربهـن،ال!ضا.بدعرعرمأ-يشأش!اهدحتى!نالث

دةوالرومالههـبانبانهحىفيي!نولم.مرقاتلا)فالمئةر:لمغ

""جزةإ-لموناادرك،ول!ق.الكبيرا؟لجشووذاكلاءدو

الجيثى.هذالصدالاارسلممماوانهاقةرسول

الهفىومقدراتالقوادع:ارءنبه-رار؟توزيددرس

معهـذا!كأبةمباشءلىقادربئءيرانة-برما؟!!دو،مكريةا)"

التة.ر-رلاخبارؤةرروا،المدديأز-!مانقبلالجيثى

الايمانةلبهفياصئتما!والاسلامب"اطاسةاصذتهزيدأ.ولكن

فألةىال!ت"والجيشاممف-صاذلا-اءيتفانالصفار!نورأى

التيانواللة،ؤوميا":حماصةصت(مالى2أ)تمأ،الم!دينءلىعالته.

النأسنقازكوما.إ:!نزثإترجتمالتيإيالثمادةمنت!ر!ون

6جمي!-آالناسالةادهاشالذ!يبالدينإ!لءددا-ءذدلم!سأشة

واالثهادةةا-دىإط-طييننا!تفالتيفانط!ا؟2ألى!لهـا

والنصر.الغلبة

إلةالبءنلؤةلافلون11واخمل!بر...صأن!ر01اواثتد

4بنحارزيدزثدلمؤو!ذا،اوأظأ:رواالهدوعلىةأابى-التتعيةو

اقة:،خاديومويمصخهفي!صلط:ا&يفثهالهفيلرايةوايةدممه!

الروم.نا.ل!ورواركأ-العليهت!ثفد9وإا!براللة!احإر

.علص":ارورفاءبهإفتكايدونيربوالهر
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وكادالمدو،نياحالجرازجفنانبعدا)ضرباتعليهسةطتوما

المةوارا%طلاصبإطابيبن-"ورر"جم-قيؤخيلأدهصواعنيسةظ

بحنكةالجبشوذ-إدبصدهايرضءلىز!لانة:لالرايةوتلمى

القضاهردوقىتةصدهوالارصا-الويرالدهإءدوابقالىلىوطفقوقؤة

التييدهعلىان!!تصىالجدش:يضمىقوي!لمالبلدير!%هـوءليه

علىالراية!ويانزبلراعنهثااطارمصيفضرليةالرابةب!ايحهل

،المىورلا-دازمجرةيفمجرووورلاخرىابالبدتلقاهاالارض

-واد.فاستطردسبفنجةسوةبترتليفأالاترىا0الي-دنحتنؤ

حئق،غاقبوهـوصدشهالىاوكأقيءيةذ!اب!لمتاالرايةوأبختتن

.السماءفاقا-دفدالةبار؟،هولاب!وممامااصثد"ءليوالقنال

داموء-!حةروابناطةت:-دأةد-،قفيلأةر-5يمويكادما،

..-انانبفيس!-!صىالعد:كثرةحيالحلوبلأ

الوليد.بئخالدالهظيمالبحللوافاصتارنالمسالر-ارعوهنا

اطيق!تنخليمفيمر.واايصدر!واصا)رابة:تتاولطال!دوءلىف!ر

سدوله.الظلامارصى!ئا،هركةومتابعة

ووط!لق!أتهعلىن3المثخهـر.:ل!نهاةا؟دباخالديكللم

اقيصابعلىأفدير،.ال!-ممريةة-لدراصعوا،طنكة!ىكبالتادرة

ببن!ثاكى-منتزضآامناسبةاظروؤ!اصالةلكلنكلصليى،المكلارك

الاوليةإطططرضعهـ-شالا-لؤكأىا-ثذإا!ا!من.ا)ءدوتالب

نددهـالبخهلالهصكرية.ته-راتاجري):قدالمةبلالا.ثصاو

وطةق،إجملأكتائبثبكااجمهافا:اةرالجزيرةقا)ممامنمكدأ

نفى"ال!دورأىصقهياوح.الفرروهـاكاث،لطالقتجبم"و!نمني

دؤيق.ءك!زنظيمفيلأطرافا.كراءي!دودجدثىصالط
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ه-ءرية11بإةريتهاطيقيةودوخالدهـ!المهبدأتومكذا

ةلموبفيالذعرال!ب،-قت!برلاالتيوةوتهالنادرةودوبته!افة

ضالدامامااست!نووالمدينأخ!مءلىجرورمهاءلتوتخاذدتا.الاع!

يتمضاهمااكيروكانالتتالوقف-ئالنهارينتهيوماكاث

.القتالوقفهوالعدو

المدينةالىسالمأبالمجشودووبف-بانخالداصنطاعوهنا

الةدوانا،هرصهذ.فيخالدافىوكل.عايهقيتيانانكادبهد

.قدرهماالاسلاصياطشءنينللم

"*

عهابط.وتوبالاحرىالثاإئةالتوادإوتاللةر-رلصزن

قضاه،التيهجرتهءنلمابانبمدطويلاصباطياةفيملمالذصيصهفر

وقدرتهقيادتهو!نخالدبانصارصرمابمةدا:!زن.اطبشةفي

رقرتص،اجل،اإوتاصداقالاسلأعيمنا!ايشانتثمالعلى

الكبرىالاسلاميةالمعارك!طلءلىاليومهذاءنواطلقعيناه

!،اذوسيفاسم،انلتبلأ

أجلهامناقياالدقيقةالا-:ابفييفكرونلاالذيئاجهل01

،النا.اولئكءنكلكر."ناطسيننجاوزانرءدالنييتزوج

الذيا-تطاحالتوفيقهذاوالىوالنصراليىنهذاالىونبنظرماا

النبيزواجبعدادضااعلامبعداء-ا،له-لممانخالمدي!بهان

افهرصيرليريدهاالتيالريفةاءدالمها!ىصنميمونةفيالته

الفتوةريعانقضيةدال!ابص-دأاتالا،اللةكمةلانتصار

الكهولةبهتخطت!!ا)هررزبنو-تهمكتةيآ،را)55وانوعنة

بةا.ها.الايرجرلاراض3فاوهو
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صث!فيك!اصسنأ.صكى+!ا

ء"-أ!دةصكت%ضابلدى-زاعةالتجمهصلفالىافي؟زتقد

لاشهراولاياماءرتوخ.قريشحلفلىارممرانحىاز!؟،اطد!ية

صآدم.فظونيحاةثطإها).-صوصه-ءونهـتؤهاحانمأروقري!ثى

طوبلآهـدهاء2ءلىالث:اتتخد!إنيأ!ريقول!ن،الاءنن!لى

ا!تسنح!اكادتيرعدعناهالافءنخز-مابفظ!ا؟نوالتي

.انتأزض!ا"ىالممدلنقضافرعةا

بن!روتفتكعدصلفاءاطزاءبينلي!هـزضربحليفتثاهيهذه

انتعصثقريقوارادت.والر-إلباد.(،حتمد!لأوقررش.،مئبم

فالحلفائهمساعدته،مدمؤخ!تفظئاكلءدنقض.ثاءنتمتذرواتبالني

المحالفة.تلكقيمةءدمليروااطلمفاءشسبتالذيالوذت

م!تفيالودة*ةبة-اء،ؤلمهتكاالذي،صلاليةصدآول!ن

كاتأوالذي،فى-4المفلحجاوب!اءر،اطرامالبيتعلىةسس!يو

يفرضالذيإءاهدةا!كلولا،هناكالاسلامرايةهـفرثانبود

اسبةمضصيرهذه!-دقد،مربقالاطإنالحجمعالمقىكعلية

قريش.واقتحامءممةلنكلتحال!دةليمد

يدخلمواقعهافاالاعبرزدهارقاكأعيموكأيشسفيانابوهوها-

،رضا.وطلبا-ضضالهالىسير،رءونالنماساناظف4ويخاالمديف"

اعزهياجمها4ابت!تعامج!دثهاوي!ا)يت!تن4ير-ديذخلما.قلا

الفراكا--زتهافيحت!طوتشاهماكادت،!مواصبانيهالنأس

ؤطجابته.ءنهبيرتبةاوءئبهرغبةحتهاحو:سقال.فعرتعنة

ناينبةيفلامشركرجلنتوااللة-سهولؤراكاانه:بحماسة
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أبويرفضحينوذلةضذلاتأويزدادمخذولافى:ىسف.عليهعلى

مننةورآاسدف!نعليالىفيذهبالفجألد!لهيتوسطانبكر

بنفنط.!دآرلقىانمنبدآيجدفلي،ءرابى

بخةبقومهالىفطداعتذار.رفضالنيو)ءنا)ليهفيعتذ،-

.اطالوسؤوالانكساروالذلةالحيبةىانقه.ءلىيحملصنين

"*

ن.عردتهبمدالندوةزارفيصوريارابيحول،صقورتداتت

شافذ.ماعلي!ميقصذاهووها:لمحهدهـءفاثفخهاليروارثرب

قريشقلقت.وفداذذارلمفيالواوا:ذر!مالحذلانمنواعتراه

.ندمايماالمعاهدةلنةضوندمتحالماوسا.صع!ستلما

منوتطرد،الكعبة!وف.نوزطردآلهتهاتتداعىقليلعا

نوويملأمكةاصحابهوص-دبمتلكفلبلوكلصا،اجل،!الله-بيمامف

.صثأناواصرءنلهميصبحفلاجيالهاوشعابوبطاح!اسهولها

بالصبرالاعتصامسوىلهمليى!7ذلكنجاجملىصانعون!ما

.المفاجثاتوانتظار

وا!دشهريمرذاوهوإلانبا.لتقطروادميبعضونذامها

ليك:في.اوصالهبممنبةطحواطوفارمون!32)بليملأوالقلق

:رقاهبنوبديلحزامبئص!ليمصدبقاهومعهس!ان)بويخرجظلاء

ارباضنوزوثخ!اكادثامال!خم،.الحرمقيومع!البطمئنو

مضاربعلىانظارلمتقعحتىالوا-"،اهالص"رعلىوفيسؤونمكة

وابخوضاهتغشالمالجلبةوصتىوهخاكهناترقدوزلهرانءالفظزسعد

.اكياةوثغا.الاباعرورغاه

ءديشه:الىصنهانابويلتفت
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!7الضخم!صرالمصهذالمن؟ارىما7ارىما،وبحي.-

.تحاربصإ.تخزاعةهذه-

هذامثللها،بمولطانواذل.اخذلخزاء!ئمحزاعة.-

الكبير.الم!صبهر

أ،رويفرويدأالعرمرمالجيق0هذاامرلاكت!افدمرنيتةثمص

.عرتوقدسفيانابايخاديالئي3بالعبإسنمواذا

لابك!ا.ما،هنااراك!؟حنظكابأ:-

!أنتاهو!7الفضلباا-

وهؤلاهآن!التوةدذاانا"هوحفطزةاباإيالاء!انجل.%

:حمذ.لاجمعكهلم.حمذجثؤد

بمالاخبارممةالىبالهودة!احبيهاقابوسفيانويثير

والمف!ارببابئاطيامبه!فتطردالعباسبظةظهرالىويحبصاهدوا

قف:إبصرخحتيالعباسخلفسفيانابايثاهدو.،كاد؟عر

قضلا.ضرلاقتلضكواكلةالةعدوايا

ببلغحتىسرهوينابعفيجوارهدخلانهاعانالعباكاولكن

!نر-مو-ولهاليهبهويد%لسنيانوابوهوفيترجلالنيمقر

ذكروقدتحيتهالضيويردعليهفض!موالافصاركبار-الم!اصرينءن

يريحهاناليهوطلبعهجوارفقبلا!ارهانهاللهلرعولالمباس

صبحأ..بهيأقيوإ.نالليلة

ابو-فيان،فاذاالىاصحابهبلى،الة-رصلاةمنوانتهنىالني

فهغلكأ.لتهبر!الايماناليهفطلبالعباسبجانب

كبارعلى.ئأثيرهفيالفائتةوقدرتهاا:يلسياصة.ت!جمبوا.ئك.

اصحابه،يود؟كانصف!يانابيبقتكيأ.رلاانه.العظابمالرتال
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بقيزحولكنه.لهوآاتباعهنفوسفيالعداءلبذورالقاهقلهفياذ

فىيخاتمبرالجنودهدليثالواديمضيقفيبيقفاقالعباسعلى

قدرفهفيا!دآاصبلا7الف!لاباياارىما!ارىما-

ضخنآ..(ءبحأخيكابنملكانارى،هؤلا.يقهران

افهبالمؤمنل!يؤيدهاالنبوة"بول!نالملكهوليىلا،لإ،-

.عند.منالهصرآنبماوبو

شاهد.ماعليهايهصقريشالىسفيانابووانطلق

""

ةالجي!قجهلدقيقةهـممريةتص:ئةجيثطمكةلفتحالنيأعب

ئنور!امقننرهـنمكةندضلانمضثاعلىكلوفرضنرقاربع

الايقاتللاوادعأهادئأردخلانالجيماشعلىفرض،!الاربعة

.ذحهبماللهمن

واصد.آنفيمثةالاربعالفرقدخلت

رعثقو.فةدخالد!ممزخلاالذينمامقاومةايةالجيشيلاقولم

من!موقتلخالدعليهمةتمجم،المسالينمناثنانفقتلتبنبالهم

.الباتونوفزجماعة

،.غيربئصرهفرصأ،لربهخاشعآالرأسفيمكةحمدودخل

وئايمديدخل،المحهمناتا.ذلككلا.نعالمآ،صنحتكبررلامزهو

ناشيدوهيدربشوجميعحرلهالناسالنفصتى،اماطرادجد

اذاهاوكثربفقمضهاوصثدةءداوت!اطولبدب"صاحهوماتز!م

ينظرهوفاذا،عرارآالجرارةبجيوشهاالماليندماءواستاضها

:الآياتهذهعليهمويتاوبحناناليها

دنجبكمنتقدممااقةلكلبفةر،مبخآؤتحآلكفتحناانا50
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كشيفس،هـلا!صتةطآاءسيكيمءدوءلميلأانهصتهويغ،تأخروما

."عزيزأنصرأاللة

خابئواكريماخ:ؤيةولوا7بمصانعاناما:لهميةيلثمء.

!!المالمقا.فأنتماذعبثا:لهمفي!ولهعكأيم

ؤهة،ورالازصانيةجلالمنلجغ!هماالعالمفيقائدأفيدلنانئا

!ذؤظلا-تيا!ورواالذيناءداههئحاطب،الحاقوةفيذلي،+ادلمم

ال!مااتظنزاحينامحبمير،الم!بديخادماء!ئأيثىة.اسذا!خهما

يدية،بين.اءسىاحبجواواكموالجإروتالساطةقبودضليهم

:قائلاءاو.مة-دئةاصىانممتممرأيخاطبم

...!!!اطاقا،1فانتماذهبوا

""

ةوا&-الفرحرنةاطراما!-دوتم-يعأقر،شاصلموقد

الله.الاالهبلام!نفيكلالناسوتضادى

""

فتحءننمبماالقبائلءنومجاور!اثقبفالىالانباهقىامت

ؤاجأ؟3يفا-ثوانبدلأانهاوادرعو،وريثى،واسنلاممكة

مته.و!!-فدعداوةفي!ثركأ،-وقدكانواقريش

%فبآاصتثارواوةدوغيرءطئفالطافيالعدةيعدوناكم

و!ودة،الرأيباصاة،المنشهورلدبهم-على.كإر!مغهاصىدريد.بن..ا

اثقيخأ!نينفي،مسكرالضيهولمحها،ظنغصدق...وقدالفكرة

قبل.تنالعربتث!مدهلمبجيثىاي،النآءثصر

لاوهو،فراسخثلاثة!كةءنتبعدوهيحنينفيهـممر
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فئبىلنرقيانتهزوأءالأءدالكنوليلاضلأعدأءا.يكلاصبانيقصد

يطبربونوصرعو.اليلاالجبالفيبهفاحاطواالواديفيالجبق

ليراستهدادنملدىالف!رانبلاجقبلواطجارةبادثامالجيش

الطاثف.الى

ولمقرييأاسالراالذينالاعرابوفرالجيثىاعرفافطرب

منداميالةالمسالينوالنيث!باتولولا،قاوب!مفيالا؟(نبتمكن

اقضعهواؤ،ا)هسرةساءك!!ولهالتةواالذينوالانصار311ا-رين

الاصلامءعلىلقفى،م!ءضهمفىومالاءداء

*".

ولاالعددبرفرةولاالجتودبكثرةيكوناطربلااكتساب

والتضحيةوالثباتوالصبربالايمانوانما،الاصنةولمعانالجبلبص!يل

الفرصة.وانتهازواليقفا%والحذرالموتفيوالرغبة

الا-لملأءني:الو-بعل!يهفصالذيوهذ

اعجبتبم."ئبن..ا-ذوبوم،كثيةطنموافيالثهنهشآ.لةفى"

وليغثمرحبتبماالارضعلهيموضا!ة!ثلجئآجممتةفيفلمكثريم

ه"مدبرين

اللةواقىلالمؤمتينوءلىرسولهءلىسكينته.اتةاقىلثم"

نرين،إب!جزا.وذلكك!رواالذيئوءذبقىوهالمء:و!آ

""

ثقيفحفرتوقدالماائفيراءسونوء:ودهلم:يذاهرها

احتلالالاسلاميةا؟نودتستطعفلماطمونبيناطنادقوهوازدة

،السهامعلي!هرعللقونا-ذواالجيشاذكربعلماوكانراا)طائف
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بجخود.يخلالاا!بإرالتائد،الني-هل!ابالرميبصيرينتكفهم

الىفتراجع.الجيقمعثويةوف!فوألملالالتداعيخثيةحيالهم

.والاسرىالغنائمجمعتضيثالجمرانجة

بميرآ024-.ء.الغنائموبلغتلاف6ضتةالاصرىعدذ2وبمن

.4فصاوقية000،وصثاة...هـ؟و

نكروناخذواالقرمفانكأاجعالضيحكمةظوتاباموبعد

موالجيقو)4يقاوانطاقةمنهموليىواءوالهماصامفي

15وؤدالضياالىبعثتوؤدتح!لممانهـوازنفرأت،اطصونصإرج

لأالامواأيماويرجعالاءسىبطلقاناليهطالبينالام!لاممعلنين

ماواالاصرىاما:سثيئيناحدفيتارواانالئياليهمفأصثار:

نة4مق.ذاتالباذل،إ-كاخاالجيشعلىيصرفانه.ألاموال!

.ثيءعنكل!جلىانمانهو

ألاصىمؤكأآعادإيامعثرةوبمدأ؟طانفالىالوفدرجع

.وا!اغموا!الهمئساؤمالاسبرىفياذاإموإلاعك

*."

الناصيت!تمنمكةنظمفؤونا)هاحمةالىالنيي!ودانوقبل

سلمبثرآآكلنتصرأبظفرعادثما!يدعليهاووليوالدينيةالسياسية

ونجضحه.اتهبنصر
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ء-صالظاثاضصل

المفدسةالمواطنصارس!دواصبحمكة!حالآنانضثى

المطلقالجزيرةسيد،جهاءالعربيةالقبائلنظرفياصبح.وحاميها

.العربلبلادالمجاور.الدولوصيال

الىالنيوعودةمكةفتحتدتالنيالفترةهذهفيقىىواند

اذعاغولتقذما؟زيرةفجاجمننججءنكلت!رىالوفردالعا!ة

..نالعربحمديىفىعلىتما!فرحةمطهئنةراضيةاملاههاوت!لن

ايمقمولودفهوالنساهمثلىتلدلمنرجمد.الدولةوتأسيسالكالةجمىع

فهربعدمنولاقبلءنلامثلىتهرفلمالعربجزيرةبهجا.ت

الناعلقة.وحجتهالارشفيالتةإة

أبدبندروسعنهوتلتوااقةرصولعلىاوفد:الذينومن

اطاس.نبظهرو،-ا،تتيفاميماتمسهودبنعروةالجديد

وتعليمهمئقيفلاسلامواسطةليكونانتد!"النيا،وفهمهللاسلام

بتن!هـالفنهحينالغضباميرهاكلعلىغفبتئقيفأولكن.اياه

صءلمهم.غضبأ،مجالسغنم!قالي!!فيويتفبههبآ"خهارويت:فىابائهلدين

يغضالونه.

كابمد.عودته،صتةرلما.لذياليماءبصورببنمسيالةومئمم

يقولبرسىالةعدالىث8لموقدءرسلنيانهيملنحلفقحقباإده

ابتة"رصولصدالىاللةرسولميلةمن!نيهاله

نجمفكطوانمعكالأءرفياثركتقدؤ-افيبهداءط"

.،الارضؤتفلقريشوالارض

يأتي:بماالنبب.فاجابه
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الرحيم-نالراللةبعم

الكذابئصتمامهالىا!هل!رسرعدمن

يو!ئرحماقةالارك!فانبعدا.م!،الهدئاتبع.ن.علىالن!نلام"

..،لالتقهبئوالمافبةعبادهيشا+منمق

والثريعيةالسياسيةاكاصية.تالجزيرةينظمالنبياخذوةرر

ا):"،ليمالفاسيهلممضرعيفانوفياحدكلاناملينؤبيلة.فيكلعبنفقد

والثافي،عليهي!ءونواانينهفيومادساترهافيويفق!ثمالجديدة

الدست!وروجبمااالتيمصارةثافيوينفةثالزكاةألاءوايرمعقتصادفي)

تشلالتياخلي!كالىاطممهةيفطتوابلمالاعر(منآنهثير.وإن

،فرض!!وكتسىقيصرتاتاؤةكانإواؤ-خالوها،لزكاةاضبما4فرعليبمأ

وقدر!مافقمموس!ء،الدعاةصحصةولرلامعليمساطتهمقابلعد

الي!اهاحامأنواا،الزكاةفريضة"قالمقصودةاطكمةافهامعك

الىجمهالفو.ثلالقباوؤسا.يدفيالتضفيذيةالسلطةجهلمتوقد

الهصروكاقهذافيالدولعليهتكرنماذلككانكأ!دثجائب

ا!،-ءلىعبوزلأيكونرنالذينوا،راقببنالريايئالمفضثينيبدث

يعالتثر.ونف!ؤصبىالقانونفب"بررستمساعح!امدىوالموظفينلدولةا

حياغاوملاكؤوامهاهـوبلبمالابهاسقعلىتقملمفالدولة

مح!ديملناتالآنلصحفحسبالمربجاءانماالاطمانولو

ة-داللة-ا؟بءن/خمفلمهاءتالذيالدوتوانانتمتر-التهان

!إفيهواةاالاسلامولصن،اداهخيروادا.بهالقباماءصس

نماء،وصدهاكاأخصرانيةالارض31ءنلامةيأتلمعالمياناني

.ابءالةو.هد."العا"!لافامةطفافينأياخقيااناخرالمسيحوبىفحى
تما

ما:سربد،ناةىانه!-انه-إىإتمنساء"فيبمائأ!برصد
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الكتبواعظامردئةالايمانالىودعرف!ورابحمويمىبه%-إه

المقدسبيتثةفأا!لىوؤدرلالانبياءواحترامالا!يةامةدمةا

رمثرفمقدسبإتنرأو،بتالكلثبالبينهذاءلىالثنا.و!إ.

.أالاسلافيالدينيةروكانتهلة

ثلالقباقيمفتثرينكانواالذ،نا)مربئةص-المسهصإعة)ن،يد

فيصإرآوطبقوالمةمزوروبواوجعا؟دردالدبن!ذام3إآقد

يعثهرونبالاسلاماوطةةوالثامفياخواخ!مالى.هاجروابلا؟زيرة

اهـيحينتةضئهواليى"ؤماعلىويتزيدونصددانءلىودممذبون

منمؤلفأ!رازآجفآيري!تانهـكأةلإهـرالامبرادعاكا،مهوا

يا،جنوالنا!مثئةية4الاسلاالد:!!ةضاهـءلىصثد.جتديالفمائة

لميت.االبحرتجاثس

مبرر!-ا..ن!نلمأالا-لملأعلىالروثاولنةهذ.انو؟

الهين.نول!سا؟وعقابءنامنعالههـبجزيرةفانمميض

يقتحمها.اق3رعددعد*همهماكاصت.لجيماش

اعدادمنبدآمجدلمالصارخالهدواناهـإنجاهصدأانءلى

.وحللبالمةب!سدا؟18ا)هوبجزيرةفيفاءلمنالجىئىدوجمعالعدد

والناسالجحيميرمئذكفوهةو)طر،الحربايتهيأوانالمسدينالى

3،ولكنالنابظلالهاااتفؤوثمارلمفيواقتطةالى.الاستجمامحاجةيخأ

نايرضىمسلموايتدانهبمدىيرأرطيق..ملميواصدإىدا

،تليابصحراءوج!الرمضاءتلفحالىخربموصدليطيبيت!ضع

ةشالا!يبننوليمنيةللانسماوالهزتةابرديفدليملرص%ابصدره

علبها.العدوابأمنوصدهاللهعبادة!هيأوإصاإ.لألمبةالعا!ة

باطجر41فاويزالابطالوفرسانهالعرءرمالفي-؟شعز

111

http://www.al-maktabeh.com



.موبر.آكانلاتممائهاحذمنيتناوللااناعرهفاصدرخؤدديار

لاالتنالمالحة.ا)ظا.صةالبيدي!طح-ضثأانحقأ.لتدهثىوانلت

ما.جرعةقيدلا؟نديةنسمةبهاتح!ولاظلمنرقمةفيهانجد

ابىب،المطاالاعلىئدهقايحطر،الفأالعث!رينيبلخجيثنآ،بارد

نجنحريتسلسلفلاامامييطرداما.وابمماء-احديأخذلابأناعره

اليه.برلإنكلمديدعتن

بهحمداعلى.ئدآقاوان،الطاء4هذههمطيمأجيثأانأحثآ

ءصزهفيدرلةاكبرجيققيالرعبيقذفانطليقالجلذالصابر

الجيماشبمقدم.حمع-ينقىاجعالجبشفإنفاكاتويذا.

كد.رأسهوعلىالاسلامي

الطلقهوامهاوطيبالوارفةزبوكظلالفيابا.آالجيماشنعم

تبوكقيقضاهـ.طالتيالنهترةوفي.الممافيالعذبما!امنوروي

ال!ثعامارسلوالههـبجزيرفيما!ينذاكالفاصلأالحدودهنيالتي

ويملراجإشتقهةربلغهانبمد،ا،لمةءاحبيوحناالىالنبيرسالة

،مةررمماالتحفوغاليالهداياثميناليهيحهلبذاتهايلا"صاصبفأقبل

يلي:مافيها!اءمعاهدةنرصناولينبينهالنبيفأجرى.الطاعة

بوصناوبينالاسلاميةالدولةلينالسلاميتم-ا

اطابةوبو!الاءارةالأمنعدبمطى-2

اللةذمة!وإمواليالبرفيانهو-يارمن!ا"هـهتدضلانليوحنا3-

اليمنواهلالثاماهل.قايضآمعهمو.نكان!دوذمة

يردونهما،ا!،بحراوبر،يسلكونهطربقمن-.لا.يمضهرن4

تبعت!ا.عل!فانمم!2جريمةيرتكبمق-كل5

نءالاسلامبةالدولةحمايةمقا،ليالجمكأيةوالطاء4قدموكذلك
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.والجربا.اذرحفيأكصرانيهثلالقبجميعالرومصلطان

كا"

ءنالاما؟نوبيالقسمفيز-ممنالتيالقبائلجىجنالتوؤد

.بينهاوالروا)طالعلاقاتا!نفيماوتجدشجوهاألتيالمماهدات

؟نتألقدوء-"اهـارةصل!اء!ء4الاس!شالةربيةالد-لوبين

نالجندلهاكنيببماارسلفانه!دمقاتلة3اليونحلابالررم.تسنثير

المدينة.الىوالج!!ثىهوولمابالو)يدبئخالديرأسمصا

واقتاداميرهاةغرحينءلىواؤة!5!االىدوءخالدسارحوقد

..افهبر-ولوطقالهخائموجمعابواب!الهؤتحانبعداكيدر

""

:رأصهوءلطالاسلاءبألجيشحينرأواالمئافقينسوروآكان

..بينةة.وريننغلم،ائموالغضالا-لاب.نخاليأيعوداللةر-ول

بمدواكهمصاء!الذكلأولكن،ورمءسواعاتوا.-ربالبروم

باميردو.ةقيبأبللا-لابوالننائمقيبا!أ،.آسلدمنتهخاجمودة.مرايام

.الهقياناصبخااإوثاة-اجالدحلليرةديوهواسيرأنفسه

!غوالةخاالاسلابوهذهالنحر5-االمنافقونرأىوصين

،ن!دور!فىماوا-بئوام3كاماو-يلثمالستبحقتدثعوا

وطلمبؤا*إليإ...لمتخلفبمثةاللةرصولا.!دقهالرجالمنالا-ثلإثةالفيظ

..فيهماللةيأ.رماينظرحتىتقا!اهواانفأعروالمغفرةالصفح

الو-بص-اء،ا،-يردفيانة-!محبواوقد،مدةوبعد

:والمغنرةعنهغبالصفح

فى.اتبعو.الذكقوالانحماروالمهاصرفيالثبىعلىاللةلابلمد"

،ءب!م-،بئممنهمزربققاوبفيبغماكاداهدءنالعبرة-اعة
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ءإيم!ضاقتا؟اصتى،"خلفوابنارزاالثلاثةوعلى.رصيمرؤوفاز"

نءملجألاانواواإانف،معايهموضافترحبتبماالارض

."الرصيمالتواب"واللةانليتوبوام3ءليتابثم،اليهالاافه

""

طلهونليا!م.الحلائفهـالهواالنيفيفيريتاأورار!ابمزت

ابا..5011ثديا-ضرعواارأ؟و-ين.ققطاءوامثلائةاليةأهتهق!اللات

هرير-ل)نلأيهاؤطلبو،اوفآزأبىوا!دأأثثريجعلهان01اليه

والمغيرة-فياناباالنيفانندب.-خطهايخثونالأخهم!دفهامن

الىاذينكافااالرجلايئلهذفيا):يأنتدابوفي.لهدمهاشعبة)بئ

عظيمة.4-ممىال!تفدبسبقدسا!اكلفلانلابام

حوإ،الت!ف:قدالمعوليرملانو!اوألمغ!رةسةمانابوت!رم

.هـذع!هـآ!امعآؤاو!متخفقخاصثهجمأباكينالطاثفتاهل

ارسلتآاجبالفىاجبالمنذ:معبود!اثفا)طا.خادثةهذ.

فيسهرتو3فا.منفيهبغثتوم،بخصرونال!ئفالى

.طلبا"موتلبيةغمدطواستجابةاهلأصراسة

أكةفةخةرجفةقلبهوفيص،رلهيحىلانسةابوذاهو.ها

بع8واللا!اذوت!دمسيمالمنالكتماذا-صطاع!صاجممها

ىا؟انولاا)؟،كاركاء)-كثرةيهليإء!هـةتلف!دالمعول

إهولااطاوتصثدايى-ا"وضر!اعاى9فا-ض!ىأليهينظرالمفيرة

بدركب!لااللاتاطار!ااويديهمن

بالدهحا?يخيمتفه!ىكانتالذينوالناصقالارضعلىبرهوى

اباصرعتوان!صاوأتوةادطوةآلهضه!فيواعتقدواكثيرأشوا

اللاتءنالمفيرةتةدمانلالر،حروب!ءاوقاثدقزيثىسفيابئكبير
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قاول!هعمهأوطاتاطاحتهاسثدير-قاسيةبفزبةعلإمأوهوى

.حذاذآجعلهاثمالناس

جزيرةمنوالاوهمانالاصنامعبادةافت!تاللاتعلىوبالقضا.

وانجانيته.وعدلبفور.الاسلاميالأمنوضفيبتاتآالهرب

فو!هاطف!وبئ.تمبداللهيةراواخذ!،م!ثعلىكلوتامحه

.والثكنات

إ!ميديانرايةياميدي
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ءش!صالرإخ!لمءصمسءلأأ

فيالقفيا)قءن!صاوقيكأج"العاصفينجتمعلمتبثت!اك!بر-هذه

ولمقبلمنالهرب!زيرةمثلها3-تثلم4-روبث.يرمدرأسهاوعلى

واالعالمفتحيحاوللملها!،ا)فباهـذهرو!كقعدديرماذا.تسمع

ذلك.؟ءنشيو!نا،لا،لايبادرهنابديرلهشاثدآأءدوكهفان)

وهـوالفصالوا!!ااطويلادا؟11برء!اقدصدحياةان

!لأبئن.!الأصه!تبخمامالدء"اثفياجنمبالآن

ن.العرهبجزيهتةفيقد؟4عبادةلحجوا،،لناسيحجانيرو!

الكثير،معالمصصا!نوغنرتئت-4الردخلتهاولقابراهيمدينوتمايا

الىالحجوارجعالوئنيةادخلتهماطرحصمح!دآانالا،ا)ممضير

القديمة.اطنيئبةفياللةةرص."حينلصاط!ائه

كا"واجصواخا،افهذدإ،ملب!تاللةريتروونوةافآافمون

وصفتوجوههمنضرتقد،ا-اكاواالا!لؤءةاهصاةية،الب!ر

موعبفياومثوظهريرآ،مورالدفااتاو2ثكلا-ووطرةلوبمم

الاملاكوزظا!!م،ليهحئورهاابى،ءانوارتنةء3،اللةرصهولا

الصباحويصبحون،الحلينطةذيفيينامونافأاتسعون،بأبخنحت!ا

بحر!وق.،.يماينونيجهاثموماسالظآلماريطر-ون!مواذأ

واسيدبهلمبينرولامأءورعناميربهيمتازلا،واحدبلباس

لعربيفقللا11ظكاسئانسرإسيةاللةثسيعةفيالنإس،-ود

.بالتةوىالاهياءصقئ

ينادونيد؟بينرونوالناسالهديويسوقاطجيج!دميتقى

،خاتاقدامهمتحتوجعاوهاالقدي!مةالآلهةاحماهطر-صوا،هنداه
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وأجرامهالفضاهعوالماوألارضاوانسماةقيثيءتأليهءنفاوب!م

:القاهرالواءورئناتا)حلهذهاطالقالثهغير

والشصوالنممةاطدلبيكلكسروكلا!لبيكاالهملبيكا

.،لبيكلكلا!ثريكلبيك،لببكلك

يراقبون،المحنذاةبتدوةلنلكالجاهيروالاءلىا،فىعدهوكان

؟فونيطراغم،رهقيمملمواءايفهلفىوتهوسكناوحركاتهلهمماا

اوالحجرويلثىونبم!لى؟ابراهم.قامفيويصلون،وطوف

،والمروةالهفاببموي!ونفعل؟الماوافبدهعنداليهيثيرون

هـ،لميةظبةاكبرالىويستمهون،وفف؟عرفاتفيويقفون

.اليومالىن!ثأ!امنذالانسانيةعرفتهاضا)دة

فيكليتدإنجمونوالئاسقرئاعثرئلاثةالاصلامعلىعروقد

هناوروباالختلفةعراكبغموعلىوصميسارا!مهـا!ا!معلىءام

بلاداةءىوءقا.فريقيااكل-اقومنوالصينالهندوءنالوسطى

منذحداداها؟اطجفر!ةبؤدون،مميقفج!من،ال!ترك

يزاللافإنهبنةصهالاولىإلمرةفيكددمت،ولققرنآغثرثلائة

وباخلاقه،العلياالإنانصةوبمثلى،ا)طهورليةالطبروحهيقودم

.النادروتسامحه6-"الكر

مسامعفيبد:!يلايزالاله؟دضابخ!وري!وتهوالط

العاليةاطرةونداءاتهالساميةواغراضهالمقدمةبنبراتهالإ-ال

ير:الجا!الىإيدهمث!روهـوا)قووإ.ناؤتهب"رةةتيوم

.ابدآالعامهذابعدا،وقفذا5فيأليبمميجتحلاانهمعلنا

فيجعاهالانسانبةبناديوانه.الو-بم!جزاتمنم!جزةوهى

وزنألهيقيمثصيهواول،امةدونامةب!طيخصلا،اطططهذه
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وان":والامواذألدماهحفظ!والأسلاميةالثرر"4فيوم!نة

سمرآك!ربة،ربمتاةواانالىعليمصرامادعواءوئم!ما

لمجلغاز.ءلمح!ميؤعفىواكي"ذا5لجدآفي،فذابرممفي،هـذا

(ذنالىكلصيصلاللاغ"ذاوان-هاءانهةالازالىربرمهالة

إيص!هم!أ-بلفعتهلألا05الةفاءهذافيدور!االازض!!ارت!ا

.،فاثي

الاطلاقعكوانطهاالإزسانيةخصالءملهياالامانةكازتولما

هـنالى.فلهؤدهاامانةءخدهفنكانت":ادا.هاالناسالى!إلمب

بين!اديةالاتإساو(ةا"دمالذي،الربا،والربا."عاليهاافتمف

العداواتثوازالامةطجقاتبينالواسه""الف!واتوجهلالبثر

الجاملب4ر!وان":-مصمآءالناسبعلنو،ةدميهتحتالنيلمغه"

اطلب،ا!دبنالهباحاممي:باهـربهابدأربااو.لوانجممءوضر

الحمةأانما.هوالهةوبةصقلو-5اطاهليةلماراتعلىقضى؟

ء،ابدأدمواول!موفوعها؟،هلحهدماءوان5لدولهالمركزية

بالاعداميرعموقة"فيذاو5وها،اطارثابنرببهةبنعاعر!م

!غوضوعة4ا؟اهليةمآفىوان5وقآفىهاالجاهليةتقاليدعلىكل

قوباتوالهالقصاصقواعدالأءنطفظيقيمثم،والسقايةاددانة

والحب!ر.صابالهفتلما4ولث!بمالديةا)ههدةقتلايدتوإةفيجعل

الد!ةهذهعنيزيدونوالذينبعيرمائةعامةافينانديةو!دد

وهمءنالانسانيةالاءسةافرادبينونيفرمجرمونجناةهمانما

دةالعقهروخمعرفةد."،الفاسنلى%ثقتهيب.رم!انهو.ا؟اهليةاهل

قايئسؤرروانال!يطان.ا"دأاللةدونيعبد:ال!ن،الأسلامية

ذلكض!وكقيطاعانرفيولكنهاليرمبعدالعربجىزيرةفييمبد
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وتحويرها،الثحرعيةبالنحموصالعبثو-كأم.اممالمنيحقرونمما

ابقت!اصثاءتفان،اطرمالاسهرفيهعلالجاهلية؟كانت!!اوتهد

9ناسا!ا!عليهميتدذاهـووانهأ-رت!ااوقدمتهاصا.توان

ليواطمواعامآويحرءونهعامأيرلمونهفيال!فرزيادة4النسيثاق

الاجماعهذاونيارراه!رعلىإرأةاحقبمانوانه،اللةء،ءرمضدة

ناعلىالمرأةيربنعم.ذلكفلكلليهنللرجال؟ءقآلهنوان

اجدآزوج!-ابيتتدخللاشريرور"زءدنوانعفاة!اعلىتحاةظ

اإيرحوالضربالمخ!اجعفيواهـ%را)"ضلصرم؟باذنهالا04مجر

رزق!نالرجالعلىا.النها-جب؟.مبينةاح!ةبة-اءتاذاالا

الجاهلإ"فيكانت؟سامةتعدلموالمرأة،باروهروفوع-وتهن

اللة.بكالةالن!حعقدوتماتةبأمانةاخذتانمابلوثسىتياع

.4ذلكالىالابلغبأنهالثهويشهدأخيرصاهبالترصتوءبآواخير

ءفيمآالناس!يخاطب)طقوقرحفظالان!انيةالأخوةيملنوهنا

الالأ-يهاصدماليحلرلاا-وةمتوناهؤانماالناسا!ا!:بقرله

نءب5انماالدماهارافةاعتباحةانويعلن.مظنةسطبءن

بفر،رفابحمبه،ضرباشكقبعدهلآ-جهوافلا5الكفاركلالا

اللة،كتاب،بهدهاتضلإلنبهاخذتمانماؤيمقىكتقدكبت

مجميعآوير-25وش!افلانممالرعناءال!ناسمفاخراتكلبت-خسهوا

رحمنا"اهنصرا!كةووبالئةالهقيدةوحدة،.اطةيق!يةالو-دةا!!

ا-سع!ان،قى)،:"قموآلآدم!!مواصدابا،وآن،حدهـا

.،بالنقو.ىالااع!صيفىفصللهربيليماسآاتفااللةعند

لماكلتاليوم"الآبطهذه4ءلهقىلتاله!ا!ا)يومهـداوفي

.،د!خآالى*مىلإم)-حممور:يتنممتيءإيم!اتمهتآد

ث!"
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الايامء"-إعبثبابهوفيوا!جابههـوالمدينةالىالنيعاد

ماوت!بأءاد.اقهالىأءليأدمضاصلأمجارودآ.ؤضاءاالتي.الياليوا

يمرت!كيفالناسخبدعرضصىاسابب-عبضهةالاتمزكادث

ويهوتويشةما.يمرءتانسان(نهاوز-والرسلتمرض"وهل،!د

بمنفيكلالأنبا.تطايرتالمرض،"اشتدوحين.انساتككل

51فيزا-بينسلم.ذلكمعكلوالنيلا)!ائديئإدث-ةاوازدحم!ت

وانتثارها.وحففهااابقائمس!لزبالهف!!ريدعولمالدعوة

كزوةقتيل،زيدبن51امةعليهولمؤعرعظيمأجيثمأبجهزانه

ءلىكبار،مر.منا)مث!رينناهزقد-دثثابءو9رهيؤإ،مؤتة

:النبطتادؤوالباتوقىملئمبالعخلاإمالةدالث!بابليمؤالالرص

جنودهبئانتعلمانالجيشهذاءدىتدركانو!بك.الجسام

وممر.وممرابيامثال

المديض4قر،ب.منم!نوهوالجرففيالجيق"ا!تمعول!3ن

.ا،رضبه(صثتداذاللةر-!للثةاءانتظارأ،ب!وحهاولم

وفي.عنهوقىفهعرضهفيابنض"ؤؤنسهالزهراهفاطمةوكانت

عائشةف!جبتةخهح!تا%رىاسرثمف!بكتكالةلهااصيوم

اركاكمامتسائلةوا-دةساءةفيمعآوضحكهاب!ث!ط.ن

انتقالهةهدول!قاليها.اللةر-ولسرتبيحانفابتواخكك

سينتةلانهالاولىالمرةولثيا%جمرنج،انه:!اأتقاالاعلىالرنجيقالى

اول-خ!ونين:ليوؤال4انمثاا،رةفيفماهأننىفب!جتاقةالى

فهحكتء،بيطافآاهلي

سبةوهالذينإبزمنينا:زارالبلق!يعالىةعرخرجصرضهوفي

اصبحتممالمليمخأ،المقابراهلياعلبعاورلام"تبقولهلهمودعا
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يتبعالمظماللى*طععالف!ضااتبلت.فيهالناساصبحكافيه

."الاولىءنشرالأصرة،ولهااضرهاآ

!ليمجرابارأواانبهدالمس!جدحولالناسازدحموصين

صولوازدحمواوفجوا!جرواالنيمنراب21ضلىو!-دب!م

الهباسفد%ل،مفهطر/ينيؤينخاالمسجدوفياللهر-ولصجم!رات

اليبممة-رج،فجموخوالناحىلحامنشامدما4ءلبوقحىالىالتلي

وخطب.منبرهفيمرقاةآصرالىوجلسوانفضلعليعلىمتوكئأ

.الناس

""

النلس،فيالف!رءلإةبؤدوناسوالفالاثنبنبومفجروفي

برسولفرحآالناسيفتقةكادعلص2مامحللوالسجفبزفعالضبياعر

ليتموااليماشأرالنيولكنادرابءنتأخربكراباان-ئاللة

يبذمم.وهوالسجفبارضا.وأثتصلاغم

الثهفربضة،ؤدسناليلظلامفياجتمعواان.قومأاعتقد

ايد!مبينءنالا-لامرضصح)نمؤء:ين-اصثهين،و.تسا:رجالا

يداوقدتطلعالثب!وماكادت.الأرضاءمعا-3تفوىولن

يديهفيهينضحاخذالماءمنانا.وطلمبيكو.نماكأخسقالنرب

يشضصوالنيقئدادحوةوافيوجههورضكاطىوعلأةمروصثدة

امشدقدالتيبعائثةواذااشرقووجههنضروقد.السما.الىببصر.

ثمئظرأالنماءالىويزداداننلت!*عينيهقىىربهبت!،طالمترأسه

الكالتين:هاتينيهولوهويىءكن

الاعلىالرفيقالى!الاعلىالرةيقالى

-(لهبرولا)ممتابانتهى-)
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ا!يب

المقدمة
الفصل
ال!مل

سأال!ص
لةملا

لفص!ساا

لفصلا

لةسلا

لفصلا

ل!ا

لفصلا

لفصلا

ال!-في

لفصلا

مللةا

لاولا

تياشا

تأالثا

رحالرا

حمأ5لحاا

دحاا)صا

بعاول

منالثا

معالتا

العاشر

عئصراطادي

سثفيالئا

كأسالثالث

عثرالرابع
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النابى:لزلناتاالرةه!افواءةهمرء

إالثاثية(الطبعه)والثافيالاولالجز.:اطديثةالرياضة-

اط!الهعارفللاناذ

البئداقصالححمد:الاستاذينكأجمة.رزهال!يمهءبانه،عد-

المدفيبرارالدفتروها:م

الضاصيةمنالثبويةالسرةبحتالذمىالوصيدال!خابوهو

الالمانيةباالنةوةههوةد.الاصلاميةالتعاليميخاواصهـهاالنفسية

ومدبىسادويد(بلاد)بالا)ءدينةمطران؟دريهاتوراانإطرا

جاءهتهاهفياللاهوتفلسفة

المدتيدارالدفرها!ثمتأليف(الثانيةالطبغة)غرناطةالى-

5،5"الحياسيالاسلاماعلاحدصشور

منقحة(الثالةالطبعة)الاقتصاديالاسلاماملاح=

المدفير،1الدفترها!ثممتأليف

:الامائذةبضهاا)ممإوىالعالمبةالادباندراممةسلك-

الىعي.هليومحدالمدفيار5الدفتروهاثمالبنداقصالحعد

http://www.al-maktabeh.com
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